Samenvatting van de uitkomsten van de oudervragenlijst in november 2019

Hoe tevreden zijn ouders over onze school ?
Opzet van het onderzoek
Er is een vragenlijst uitgezet onder alle ouders. De vragenlijst maakt onderdeel uit van een instrument
dat de kwaliteit van ons onderwijs meet: “Werken Met Kwaliteit” (WMK). Met deze vragenlijst
worden 2 jaarlijks ouders bevraagd over onderstaande onderwerpen:
o Kwaliteitszorg
o Leerstofaanbod
o Leertijd
o Pedagogisch handelen
o Didactisch Handelen
o Afstemming
o Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
o Schoolklimaat
o Zorg en begeleiding
o Opbrengsten
o Sociale veiligheid
o Incidenten
We communiceren transparant via de website:
o een samenvatting met vervolgbeleid op actiepunten
o de uitkomsten van de vragenlijsten
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Oorzaken geen 100% deelname:
ü Niet afgeronde inbreng telt niet mee

Resultaten
Scoringswaarden tussen 0-4 ( Norm is 3)
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Eindcijfer
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GSOS:gemiddelde score andere scholen

GSES

GSOS

3,09

2,89

3,32
3,47
3,53
3,38
3,43
3,34
3,28
3,30
3,17
3,51
3,43
7,8

3,21
3,37
3,39
3,35
3,43
3,37
3,22
3,14
3,19
3,27
3,19

Conclusie ouders
92,96 %92,96
97,3 %

2,7 %

Over 72 van de 74 vragen hebben de ouders een positieve mening

2 van de 74 vragen scoorde lager dan de norm. De norm is 3.

Ø De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over school, scoort 2,78
Ø De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school, scoort 2,89
Er is dus een hoge mate van tevredenheid. Dat geeft wederzijds de kans om ons volledig op de ontwikkeling van de kinderen te richten in goede
harmonie en samenwerking.

Samen met de MR hebben wij het rapport punt voor punt besproken en de aandachtspunten hieronder geformuleerd.

Kwaliteitszorg
Aanbevelingen en verbeterpunten
Wat?

De school vraagt regelmatig wat ik
verwacht van de school

De school informeert mij
regelmatig over wat ze willen
verbeteren

Hoe?
De vragenlijst wordt om de zoveel jaar afgenomen.

Begeleidend schrijven over de veranderingen in de maandbrief zetten.
Ouders ook informeren over wat men doet bij de studiedagen. Edi. Etc.
Startgesprekken en de aanvulling met de kind gesprekken verder
toelichten

