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Uitslag ouderenquête 2021-2022
Het responspercentage was 40% en wordt daarmee als voldoende beoordeeld. We hebben
voldoende ingevulde enquêtes om een reëel beeld te krijgen van wat ouders van de school vinden.
We hebben het rapport kritisch bekeken met het team en vervolgens met de MR. Hier zijn punten uit
naar voren gekomen waar we trots op zijn, maar ook punten waar we aan willen werken.
We zijn trots over het volgende:
- dat ouders school gemiddeld een 8 geven!
- dat ouders positief zijn over de aandacht voor het individuele kind
- dat we de gymbevoegdheid nu op orde hebben
- dat we gebruik maken van de talenten van leerkrachten
- dat we vervanging bij ziekte zoveel mogelijk zelf oplossen: weinig lesuitval
- dat het pedagogisch en didactisch handelen goed is
- dat veel kinderen met plezier naar school gaan en de sfeer op school goed is
- dat kinderen zich hier veilig voelen op school
- dat informatievoorziening positief wordt beoordeeld
We willen werken aan:
- Het verstevigen van het gymonderwijs (is opgenomen in het jaarplan 2022-2023)
- Het aanbod van de Kanjertraining structureel inzetten (is opgenomen in het jaarplan 20222023)
- De nieuwsbrief: deze houden we eens per twee weken en we proberen de inhoud compact
te houden.
- Ouderportaal geeft geen melding zoals bij een app. Dan verschijnt er een 1 wanneer er een
melding is binnengekomen. In het ouderportaal krijgen ouders meldingen via hun mail.
Afgelopen jaar hebben we aangegeven bij de beheerders van ons ouderportaal dat we graag
een melding willen, zoals bij een gewone app. Hier zijn ze nog mee bezig.
Overig:
U mag ons altijd benaderen wanneer u vragen of opmerkingen heeft. Wij vinden het leuk om te
horen wanneer u tevreden bent, maar we vinden het ook belangrijk om te weten wanneer dit niet zo
is. Samen kunnen we dan op zoek naar een oplossing!

