Evaluatie OTP 2017
Er hebben 65 van 136 ouders, iets minder dan de helft, deelgenomen aan de tevredenheidspeiling.
De kleurstelling is als volgt: tm 2,9 is oranje (of rood). 3,0 tm 3,6 wordt groen. 3,7 tm 4,0 is blauw.
Minimale score op een onderdeel is 1,0, maximale score is 4,0.
Positieve punten
onderwijsleerproces
● Ouders zijn tevreden over het onderwijsleerproces op school. Alle onderdelen worden met 3,0
of hoger gescoord. Opvallend positief zijn ouders over het feit dat kinderen het naar hun zin
hebben de in groep, een score van 3,6. Kinderen voelen zich gewaardeerd in de groep, een
score van 3,4. De schooltijden worden nageleefd, een score van 3,6 en de lestijd wordt zinvol
besteedt, een score van 3,4.
schoolcultuur
● Ouders zien dat de kinderen zich veilig voelen op school, een score van 3,6.
samenwerking met ouders
● Ouders voelen zich welkom op school, en zijn blij met de contacten die ze hebben met de
school, een score van 3,5.
● Ouders zijn ook erg tevreden met de mate waarop ze in de gelegenheid worden gesteld om
betrokken te zijn bij school, een score van 3,7.
organisatiemanagement
● Ouders zijn tevreden over de deskundigheid van de directie en de leerkrachten, een score
van 3,3 en 3,2.
● Ouders zijn tevreden over de sfeer en inrichting van het gebouw, een score van 3,3
● Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden tot voor- en naschoolse opvang, een score van
3,3.
imago
● Ouders zijn tevreden over het imago van de school, alle onderdelen worden ook op dit gebied
met een 3,0 of hoger gescoord. Het leren samenwerken en zelfstandig werken springen er bij
dit onderdeel uit met een score van 3,4
Ontwikkelpunten
schoolcultuur
● Ouders geven een lagere score voor het omgaan met ongewenst gedrag van kinderen en de
manier waarop er buiten de klas toezicht gehouden wordt op kinderen, beide een score van
2,8.
samenwerking met ouders
● Ouders geven een lagere score voor de manier waarop de school omgaat met klachten en
kritiek, een score van 2,9.
● Daarnaast zijn ouders minder tevreden over hoe de school hen informeert over de
vorderingen van hun kinderen.
organisatiemanagement
● Ouders zijn minder tevreden over de netheid en hygiëne van de school, een score van 2,6. In
de opmerkingen verwijzen veel ouders naar de wc’s waar geen zeep en handdoekjes
aanwezig zijn.
● Daarnaast noemen ouders de inrichting van het schoolplein, een score van 2,4
● Ook de voorzieningen voor het overblijven worden lager gescoord, 2,8.
Acties
Het overall beeld van de peiling geeft aan dat de ouders voldoende te tevreden zijn over de school.
Ouders voelen zich welkom en voldoende betrokken, ze zien dat hun kinderen zich prettig voelen op

school.In de eerstvolgende teamvergadering zullen we bovenstaande punten nog oppakken. De
meeste ontwikkelpunten zijn bekend op school en staan al op de planning of zijn al in acties uitgezet.
● Schoolplein: directie heeft overleg met leveranciers die een plan aan het opstellen zijn.
Plaatsen moet voor einde van 2017 gereed zijn.
● We zijn andere schooltijden op De Brug aan het onderzoeken, daarmee komt ook het verhaal
van de overblijf mogelijk in een ander daglicht te staan.
● Het zien van pesten, de hygiëne, inlichten over vorderingen van hun kind gaan we verder
binnen het team bespreken.
Tot slot geven ouders veel aan dat ze een positieve verandering zien met de komst van de nieuwe
directeur en dat het tijd vraagt om andere punten verder positief te ontwikkelen. Sommige ouders
vonden de vragen door de komst van een nieuwe directeur moeilijker te beantwoorden, omdat de
periode om erover te oordelen nog vrij kort is.

