Oudertevredenheidsonderzoek:

In januari 2015 hebben de ouders een uitnodiging gekregen om een vragenlijst over de
school in te vullen. Ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en de leerkrachten zijn
gevraagd om een vragenlijst in te vullen.
De leerlingen waren uitermate positief over de school. Zij beoordeelden de school met een
9.3. Zij waren erg tevreden over het onderwijs, de leerkrachten en de sfeer op
school.
Aandachtspunten waren dat er te weinig computers op school zijn en dat de
hygiëne van de toiletten verbeterd kon worden.
Na de zomervakantie 2015 zijn alle computers vervangen. De leerlingen
kregen een combinatie van notebook en tablet.
Ook de netheid van de wc’s hebben we aangepakt. De wc’s worden dagelijks schoongemaakt
maar door de leerlinge vaak niet netjes achtergelaten en de leerlingen klagen over de reuk.
We hebben de leerlingen zelf betrokken bij het netjes achterlaten van de toiletten en er zijn
geurverspreiders geplaatst.
Hoewel de leerlingen erg te spreken zijn over het sociaal emotionele klimaat geven de
leerlingen aan dat er soms wordt gepest (7 %). Dit zien wij niet altijd. Ook ouders geven aan
dat hun zoon/dochter soms wordt gepest. We roepen de ouders en leerlingen op om
pestgedrag te melden. We kunnen dan gezamenlijk het pestgedrag tegen gaan.
De leerkrachten waren in vergelijking met de overige scholen in Nederland erg tevreden
over de school en hun werk. Aandachtpunten bij hen zijn de werkdruk en de
gesprekkencyclus.
Het laatste punt is inmiddels al opgelost. Er zijn met alle leerkrachten
functioneringsgesprekken en ambitiegesprekken gevoerd.
Het onderdeel werkdruk is een moeilijk onderwerp. Dit jaar hopen we op stichtingsniveau
hier stappen in te maken omdat dit op alle scholen speelt.

Ook de ouders zijn erg tevreden over de school. Zij beoordelen de school met een 7.9
( 74 % van de ouders hebben de lijst ingevuld).
Zij waren erg tevreden over De Leerkracht, Sfeer, Schoolleiding, Sociaalemotioneel(sfeer) en Begeleiding.
Aandachtpunten waren bij hen ook Pesten in de groepen en ICT middelen. Daarnaast wil een
groot deel van de ouders graag meer Informatieverstrekking over de voortgang van hun
kinderen, en aandacht voor de onveilige weg naar en rondom school
Het laatste punt richt zich voornamelijk op het parkeergedrag van de ouders zelf.

De OC is hier actief mee bezig maar heeft hier de hulp en medewerking van alle ouders
nodig.
Een ander punt dat genoemd werd is de zichtbaarheid van de Geledingen MR en OC. De
ouders geven aan dat er een gebrek aan informatie uit de geledingen is en dat de ouders
niet goed weten wat de OC en MR doen.
Beide geledingen willen via de Schoolinfo en de website van de school laten weten waar zij
mee bezig zijn.

Het laatste onderdeel wat bevraagd is, is de invoering van het
continurooster.
Het overgrote deel van de ouders ( 95 %) vindt de invoering van
het continurooster een positieve verandering. De werkgroep
Continurooster was erg blij met deze uitspraak van de ouders.

