
Uitslag ouderenquête 

Elk jaar willen we met de ouders in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs. Om dit te kunnen 

peilen stellen we jaarlijks een aantal vragen aan ouders.  Ongeveer 40% van de ouders hebben deze 

enquête ingevuld. Hartelijk dank hiervoor. De antwoorden hierop zijn voor ons een indicatie om te 

weten of we goed bezig zijn en waar de verbeterpunten liggen. Met deze verbeterpunten gaan wij 

aan de slag. De enquête werd gescoord op een 4-puntschaal. De tevredenheid over onze school is 

groot. Hartelijk dank hiervoor. Hieronder vindt u op de verschillende gebieden de percentages van 

voldoende tot goed)  

 

Tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijsaanbod op de school. (97%) 

● Afstemming lesstof op uw kind. (93,9%) 

● Extra oefenstof als dat nodig is. (90,7%)  

● Goede methoden en materialen. (97,2%) 

 

Informatie die u krijgt over de ontwikkelingen van uw kind? (94%)  

● Rapporten geven een goed beeld van de vorderingen van uw kind. (94%) 

● Tijdige informatie over de ontwikkelingen op school. (96,6%) 

 

Tevredenheid over de kwaliteit van het personeel? (100%) 

● Aandacht voor het kind zijn/haar ontwikkeling. (97%) 

● Respectvolle omgang van de leerkracht  met uw kind. (100%) 

 

Communicatie (100%) 

● Ouders worden op tijd en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind. (94%)  

● De leraren zijn beschikbaar wanneer er behoefte is aan een gesprek over uw kind  

(telefonisch, na schooltijd, via mail, enz.) (100%) 

● De leraar informeert goed over de ontwikkeling van uw kind? (rapport, telefonisch, mail, 

gesprek aanvragen) (90,9%)  

● De school geeft goede adviezen m.b.t. hulp die ouders aan hun kind kunnen geven. (84,4%) 

 

Website en facebook. (100%) 

De website en de schoolapp worden positief gewaardeerd. Het gebruik op Facebook is hierdoor iets 

minder geworden. Door het gebruik van de schoolapp is de website veel meer gericht op nieuwe 

ouders. Dat is goed. We zullen blijvend aandacht geven aan communicatie, begeleiden van de 

ontwikkeling van de kinderen en aandacht voor alle verschillen in de groep. Wij hopen op deze 

manier de kwaliteit van ons onderwijs blijvend te kunnen waarborgen. 

 

 

 

 

 


