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Geachte ouders en /of verzorgers van kinderen op CBS In de Kring.
Gedurende het schooljaar 2014 – 2015 heeft een aantal van u als ouder/ verzorger deelgenomen aan
een kwaliteitsonderzoek op CBS In de Kring.
We wilden graag weten wat u als ouder/ verzorger van onze school vindt.
Het onderzoek is uitgevoerd door het onfafhankelijke bureau DUO, Onderwijsonderzoek te Utrecht.
De uitkomsten van het onderzoek zijn in het team, de Ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad
(MR) aan de orde geweest.
In het nieuwe schoolplan is o.a. een vierjaren planning in opgenomen.
Gegevens die uit deze kwaliteitsmeting naar voren kwamen zijn gebruikt als basis voor dit document.
U heeft ons, samen met de kinderen en de leerkrachten, een duidelijk beeld gegeven van onze
school. Er zijn hele positieve punten en uiteraard zijn er er ook aandachtspunten benoemd, welke
verbetering behoeven. Deze zijn opgenomen in de planning.
Wij gaan voor goed onderwijs en zullen waar nodig en mogelijk verbeteringen aanbrengen.
Bij deze dus een samenvatting. Deze staat ook op de website.
De vragenlijst is (slechts) door 53 % van de ouders ingevuld: 37 van de 70 ouders, waarvan 19%
mannen en 81% vrouwen zijn.
Verbeterpunten worden genoemd op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen, de
omgeving qua verkeersveiligheid, de communicatie met de ouders (vanuit team en de directie) en de
zichtbaarheid van de geledingen: De Ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR)
Als positieve punten komen naar voren: de voorzieningen die we hebben op school, de algemene
ontwikkeling en het onderwijs op CBS In de Kring, de identiteit, de leerkrachten en de begeleiding op
het gebied van zorg.
De volgende punten zijn aangegeven als zwakke punten: de groepsgrootte en de te vele wisselingen
van de leerkrachten in de afgelopen jaren.
De kleinschaligheid en sfeer worden als een sterk punt gekwalificeerd.
Ouders geven aan dat 39% van hun kinderen het erg leuk vindt op school, 56% vindt het leuk en 6%
vindt het niet leuk bij ons op school.
De leerlingen zelf en dan gaat het over de leerlingen van groep 6,7,8 hebben de enquête ook ingevuld
(29 leerlingen).
Zij geven aan dat 54% het erg leuk vindt op school, 43% vindt het leuk en 4% vindt het niet zo leuk op
school.
Ten aanzien van het raadplegen van de website, werd de volgende uitkomst gegeven:
35% kijkt regelmatig, 51% af ten toe en 14% zelden tot nooit.
Over het algemeen zijn we prima tevreden over deze uitkomst.
We doen ons best om iets te doen met de aangegeven verbeterpunten.
Uw inbreng en/ of suggesties worden op prijs gesteld. Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Johan van der Weerd (directeur)

