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Oudertevredenheid

Leerlingtevredenheid



Ouder-

tevredenheid

Over het algemeen

zijn ouders tevreden

over onze school.

Met name het

schoolklimaat

springt eruit!

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)

Wij zien dat ouders het hoogste cijfer geven aan met hoeveel plezier

hun kind naar school gaat. Dit zijn wij ook terug in de leerling

tevredenheid. Dit is ook een van de speerpunten van de school. Een

onderdeel wat minder goed scoort op de tevredenheid enquête met

een 7,9 is de opvoedkundige aanpak van de school. Dit is nog wel

boven het landelijk gemiddelde. Wij gaan dit jaar op school een

training volgen van Septemberonderwijs waarin de leerkrachten

gecoacht worden om elkaar feedback te geven. Daarin nemen wij

ook de opvoedkundige aanpak mee zoals wij de kinderen willen

onderwijzen.

Onderwijsleerproces

Dit onderdeel scoort minder hoog dan het landelijk gemiddelde.

Vooral het onderdeel of de kinderen genoeg uitgedaagd worden om

zich maximaal te ontwikkelen scoort met een 6,7 erg laag. Dit is een

onderdeel waar de school actief mee bezig is en ook ziet dat er winst

te behalen is. Wij willen meer 'Montessoriaans' worden in de

komende jaren. Hierin zijn al stappen gezet en dit willen wij meer

uitbreiden. Zo worden nu pilots gedaan met kinderen die bij 10

minuten gesprekken zitten, plickers bij de gymles, werken met

leerdoelen en vernieuwde rapporten waarin wij kinderen in eerste

instantie vergelijken met zichzelf, daarna met de klas en daarna het

landelijk niveau. Wat ons wel opvalt is dat de kinderen wel boven het

landelijk gemiddelde scoren op de eindtoets. Ook de tevredenheid

van de leerlingen ligt met een 8.6 een stuk hoger. 

Informatie en communicatie

De informatie vanuit school naar ouders wordt met een 8.9 erg

positief beoordeeld. De informatie van leerkracht naar ouders is

minder hoog beoordeeld met een 6.7. Dit vinden wij wel opvallend

want in het schooljaar 2018-2019 hebben ouders van onze school dit

nog met een 7.4 beoordeeld terwijl wij toen nog geen schoolapp

gebruikte. Mogelijk heeft de corona lockdown en afwezigheid van

ouders in de school hier een belangrijke rol in gespeeld. Ondanks dit

lage cijfer krijgen wij wel veel positieve reacties op de app en gaan

wij hier mee door met daarbij de afspraak dat minimaal 1 keer per

week er een stukje wordt geschreven naar ouders. 



Leerling-

tevredenheid

De leerlingen

voelen zich over het

algemeen erg veilig

op school. Ook zijn

ze tevreden over de

lesgevende

kwaliteiten van de

leerkrachten

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)

Wij zien dat de kinderen met name de school en hun klas leuk

vinden. Op de vraag of ze het leuk vinden om te gaan met de

kinderen hun klas geven ze een 7.1 in vergelijking met een 7.8 in

2018-2019. Hoewel dit cijfer lager is geeft het overgrote deel van de

kinderen aan dit altijd of vaak leuk te vinden. Maar 5 kinderen geven

aan dit soms leuk te vinden en geen enkel kind vindt het nooit leuk.

Vergeleken met voorgaande jaren scoren wij lager. Wij denken dat

dit deels door de corona maatregelen komt. 

Onderwijsleerproces

Dit onderdeel scoort een stuk hoger dan bij de oudertevredenheid.

Leerlingen zijn tevreden over wat zij leren op school. Ook zijn ze erg

tevreden over de lesgevende kwaliteiten van de leerkracht met een

9.2 gemiddeld. Net als de ouders geven leerlingen aan dat ze minder

tevreden zijn over wat zij leren maar met een 8.6 score is dit zeker

niet onvoldoende. Wij willen dat kinderen meer bewust worden van

wat ze kunnen en waarom ze lesstof moeten maken. Om die reden

hebben wij rekendoelen per blok of onderwerp uitgeschreven in

leerlijnen. De kinderen krijgen op die manier meer inzicht in de

rekendoelen waar ze aan werken en welke lesstof daarbij hoort. Zo

kunnen ze samen met de leerkrachten beter differentiëren en

doelgericht aan de slag gaan. Met deze rekendoelen zijn wij in 2019-

2020 gestart maar door het thuisonderwijs zijn wij nog bezig met het

implementeren.

Het algemene cijfer van een 8.5 door de kinderen is boven het

landelijk gemiddelde maar lager dan de 9.2 van het schooljaar 2019-

2020. Wij zijn dit jaar weer begonnen aan een frisse start. Met de

training voor leerkrachten, rekendoelen voor leerlingen en pilots

waaronder 10 minuten gesprekken met de leerling erbij en plickers

tijdens de gymles denken wij een goede start te hebben gemaakt aan

het verbeteren van het onderwijsleerproces. 


