Tevredenheidsonderzoek leerlingen maart 2018
Alle leerlingen van de groepen 5-6 en 7-8 hebben dit
onderzoek ingevuld. Hier onder een samenvatting van wat de
kinderen over de school zeggen.
De leerlingen verschillen niet erg van mening en geven
gemiddeld de school een goed: 8.2. Er wordt volgens de
kinderen goed les gegeven.
De kinderen scoren hoog op sfeer: duidelijke regels, inrichting lokaal, de groep, school en
hulpvaardigheid. Sociaal emotioneel: De kinderen scoren hoog op ‘voel me fijn op school’ en ‘kan
met problemen bij de leerkracht terecht’. Er zijn wel kinderen die niet altijd alles durven te zeggen.
80% van de leerlingen vindt dat de leerkrachten voldoende doen om pesten tegen te gaan. 22 % van
de kinderen geeft aan ‘zelf wel eens te pesten’.
Voorzieningen: een hoge score voor (gym)lokaal, meubilair, goede computers, internet. Het plein
(pannakooi) en de hygiëne behoeven aandacht. De kinderen vinden dat er een goed aanbod is van
extra activiteiten.
Wat wordt er gedaan met de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek van de leerlingen?
De uitslag is besproken met de kinderen. De pannakooi is inmiddels verplaatst, ook op verzoek van
de overburen. In de toiletten zijn geur-units geplaatst. In de toiletten zijn pictogrammen opgehangen
met de regels en deze worden ook met regelmaat in de groepen besproken.

Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers
De uitkomst laat zien dat ouders over het algemeen tevreden zijn over In
de Kring. Ouders vinden dat er goed modern onderwijs wordt gegeven.
Ontevreden waren ouders over de vele wisselingen in het team.
Ouders zijn tevreden over de schooltijden. Ouders geven aan dat de
leerkrachten respectvol met de kinderen omgaan. Wel vinden ze dat er
meer zorg moet zijn voor kinderen die ‘buiten de groep vallen’.
Ouders zijn minder tevreden over de ‘toetsen’. 41 % geeft aan dat dit druk bij de kinderen oplevert.
Ouders geven aan niet echt op de hoogte te zijn van wat de MR en OR doet.
Ouders missen door de verschillende wisselingen van directie en team, een bepaald gevoel van
eenheid en betrokkenheid.
Wat wordt er gedaan met de uitkomst van dit onderzoek?
E.e.a. is besproken in het team en ook met de OR en MR. In het schooljaar 2018-2019 is gestart met
de zgn. ‘denktank’. Er zijn 3 momenten in het schooljaar waarop ouders samen met school kunnen
meedenken over bepaalde schoolse aangelegenheden. Er is een folder uitgegeven waarin de taken
van de MR en OR zijn uitgelegd. De website wordt met regelmaat bijgewerkt om ouders van
relevante informatie te voorzien. De kleutertoetsen zijn afgeschaft, op last van de verantwoordelijke
minister. Er zijn ouder-kindgesprekken ingevoerd in alle groepen, om kinderen zo meer
eigenaarschap te geven over hun eigen ontwikkeling.
Iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt: bedankt! Op deze manier kunnen we samen
zorgen voor een nog betere school.

