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Onderstaand de analyse van de enquête tevredenheidsonderzoek – ouders.  

De gemiddeldes kunnen als volgt geconcludeerd worden: 
4 = Heel erg tevreden 
3 = Tevreden 
<3 = Niet tevreden. 

Gemiddeld wordt alles tussen de 3 en 4 beoordeeld. Onze conclusie is dat ouders gemiddeld 
tevreden zijn op de gevraagde onderwerpen. Hieruit concluderen wij ook dat er geen zaken met 
hoge urgentie opgepakt moeten worden. Wij zijn ook zeer tevreden met het rapportcijfer wat ons 
gegeven is.  
Aangezien wij ons open hebben gesteld voor feedback en ook zeker zelf de noodzaak zien, hebben 
wij per categorie toch wel een aantal acties geformuleerd. Dit wordt, na instemming van de MR, in 
het volgende schooljaar opgepakt.  

Ontvangen reacties: 46 

Aantal leerlingen vertegenwoordigd: 67 van de 151 leerlingen = 44,4%  

Groep Aantal Percentage (%) 

Groep 1 11 50 

Groep 2 9 45 

Groep 3 2 29 

Groep 4 6 38 

Groep 5 10 53 

Groep 6 15 56 

Groep 7 10 53 

Groep 8 4 19 

 

Algemeen (96 antwoorden) 

38% kiest de school omdat de school dichtbij is 

25% kiest de school vanwege de identiteit 

20% kiest de school vanwege de goede sfeer  

Schooltijden 

In hoeverre bent u tevreden over de schooltijden:      3,74 

Gemiddeld:           3,74  

 

-Acties: 

*Geen verdere acties rondom de schooltijden, bepaalde voorstellen worden niet frequent genoeg 

genoemd om hier actie op te ondernemen.  

Schoolklimaat 
In hoeverre gaat uw kind(eren) met plezier naar school:     3,46 

Hoe veilig voelt uw kind(eren) zich op school:       3,52 

Hoe tevreden bent u over de sfeer op school:       3,31 
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Hoe tevreden bent u over de sociaal emotionele aanpak van de school:    3,27  

Hoe tevreden bent u over het contact met de medewerkers van de school:   3,38  

Gemiddeld:            3,39 

 

- Acties: 

*Vanuit de enquête komt naar voren dat we onze acties moeten richten op de Kanjertraining en de 

integratie van de Kanjertraining binnen ons aanbod en de lessen. We zullen dit opnemen in ons 

schooljaarplan van volgend jaar. We dienen de afspraken binnen het protocol en binnen het 

veiligheidsbeleid weer met elkaar aan te scherpen. Het Kanjerinstituut wordt hier ook bij betrokken. 

Daarnaast zorgen wij ervoor dat alle leerkrachten Kanjergeschoold zullen zijn.   

 

Informatie en communicatie  
Hoe tevreden bent u over de informatie over de gang van zaken op school:    3,52 

Hoe tevreden bent u over de informatie over de leerontwikkeling van uw kind:    3,04 

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt via het rapport:      3,07  

Hoe tevreden bent u over de informatie via de nieuwsbrieven:       3,64 

Gemiddeld:            3,32 

- Acties: 

*We zullen volgend schooljaar een werkgroep samenstellen voor het vernieuwen van het (digitaal) 

rapport. Hierbij betrekken wij ook de vragen rondom CITO.  

*Het ouderportaal staat op dit moment alleen open zodat u de absentie kunt zien. We onderzoeken 

of we dit uit kunnen breiden naar bijvoorbeeld het lezen van de verslagen inclusief de terugkoppeling 

van de KOP-gesprekken die plaatsvinden.  

Onderwijsleerproces 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school:      3,17 

In hoeverre sluit wat uw kind(eren) leert aan bij zij of haar niveau:     3,2 

Vindt u dat uw kind(eren) voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen: 3,02 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten:    3,47 

Gemiddeld:           3,22 

- Acties: 

*Volgend jaar zal in het kader van het project: “Verbeteren ondersteuningsstructuur “de specifieke 

aanpak van leerlingen in verschillende arrangementen onder de aandacht worden gebracht. Dit geldt 

dus ook voor leerlingen die meer uitgedaagd kunnen worden binnen ons aanbod.  

Rapportcijfer  

Cijfer Aantal keer gegeven 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 
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6 2 

7 17 

8 19 

9 8 

10 0 

Gemiddeld rapportcijfer:  7,7 

- Acties: 

*De punten die bij het rapportcijfer en in zijn algemeenheid nog worden aangegeven zijn punten die 

in bovenstaande acties al terugkomen. 

 

 

 

 


