Analyse ouderenquête 2021
Inleiding
- Startdatum 26 maart, sluitingsdatum 7 april.
- 29 gezinnen hebben de analyse ingevuld

Analyse

●
●
●
●

18 van de 29 gezinnen zijn tevreden
9 gezinnen hebben geen mening
2 ouders zijn ontevreden
Diffuus beeld: komt overeen met de enquête in 2019.

Actiepunten

●

De meerderheid van de ouders geeft aan tevreden te zijn
met de identiteit van de school. N.a.v. een thema avond
over burgerschap gaf een aantal ouders aan zich niet te
herkennen in de identiteit van de school. Het is mijns
inziens goed om de identiteit van de school jaarlijks te
bespreken. was het alleen al om je ‘opdracht’ dat is je
missie scherp te houden!

Analyse

●
●
●

20 van de 29 ouders zijn (zeer) tevreden (!), in totaal geeft
ongeveer 95% van de ouders aan tevreden te zijn.
Vergelijking met 2019: ongeveer 78% van de ouders was
tevreden over de kwaliteit van het ouders.
Geen enkel gezin is ontevreden over de kwaliteit van het
onderwijs.

Actiepunten

●

Dit punt vraagt vanuit deze enquête geen extra actiepunt;
anders dan dat de school jaarlijks haar kwaliteit evalueert
en actiepunten noemt n.a.v. de opbrengsten.

Analyse

●

Ontevreden: 4 van de 29 gezinnen

Actiepunten

●

Zijn deze gezinnen in de basis ontevreden? Of komt dit
voort uit het feit dat alle gesprekken al een jaar online zijn,
we ouders niet meer fysiek ontmoeten en zij dit als
drempelverhogend zien?
14% is ontevreden.

●

Analyse

●

Meer ontevreden dan tevreden: 3 ouders

Actiepunten

●

Omdat het een anonieme vragenlijst is, kunnen we geen
analyse maken of er sprake is van een signaal uit
bijvoorbeeld 1 groep.

Analyse

●

Grootste groep ouders kiest voor meer tevreden dan
ontevreden.

Actiepunten

●

Aandachtspunt: ambitie is om de adviesgesprekken naar
voren te halen, naar groep 7. Actie: standpunt over
innemen (voordat het schooljaar 2021 - 2022 start.)
Voorstel: september (startgesprek) voorlopig
adviesgesprek.
Informatieavond: ouders informeren over 2F/1S, zodat we
in de gesprekken vanaf groep 6 hier aandacht aan kunnen
geven.

●
●

Analyse

●

96,6% van de ouders geven aan tevreden te zijn over de
kwaliteit van het team.

Actiepunten

●

Vergelijking 2019: 91,1% van de ouders gaf aan tevreden
te zijn over de kwaliteit van het team.

●

De collega’s mogen best trots zijn op deze uitslag. De
kwaliteit blijven bewaken is een permanente opdracht.

Analyse

●

90% van de ouders is (zeer) tevreden.

Actiepunten

●

Geen actiepunten vereist.

Analyse

●

Ruim 90% van de ouders is (zeer) tevreden.

Actiepunten

●

Overlap met vraag 3.
Zelfde vraag:
Zijn deze gezinnen in de basis ontevreden? Of komt dit
voort uit het feit dat alle gesprekken al een jaar online zijn,
we ouders niet meer fysiek ontmoeten en zij dit als
drempelverhogend zien? Even afwachten dus en wellicht
in een oudergesprek aan de orde laten komen (bij
vermoeden van ontevredenheid)

Analyse

●
●

Actiepunten

De communicatie verloopt vooral via Social Schools. 27
van de 29 gezinnen geven aan tevreden te zijn.
5 van de 29 gezinnen zijn ontevreden over het contact met
de leerkracht.

Zijn deze gezinnen in de basis ontevreden over het contact met
de leerkracht? Of komt dit voort uit het feit dat alle gesprekken al
een jaar online zijn, we ouders niet meer fysiek ontmoeten en zij
dit als drempelverhogend zien?
Zie vorig punt.

Analyse

●

De grote meerderheid is tevreden.

Actiepunten

●

We krijgen van ouders terug dat de ouderavond omtrent
burgerschap zeer positief is ontvangen. Kunnen we
nadenken of we naast de reguliere informatieavond aan
het begin van het schooljaar, een informatieavond kunnen
organiseren waarbij we met ouders het gesprek voeren
over een bepaald thema. Dit kan een open gesprek zijn,
het kan ook een deel kennisoverdracht zijn (over
bijvoorbeeld de methode Faqta) en daarna met ouders
nadenken over wat de rol van de omgeving en van ouders
zou kunnen zijn.

Analyse

●

Alle ouders voelen zich welkom bij ons op school!

Actiepunten

●

Moeilijk te meten punt in coronatijd. De fysieke
aanwezigheid van ouders wordt nl. niet op prijs gesteld.

Vragen n.a.v. het thuisonderwijs

Analyse

●

De ruime meerderheid geeft aan dat wij de kinderen goed
in beeld hadden.

Actiepunten

●

Thuisonderwijs wordt aan het eind van het jaar nogmaals
geëvalueerd.

Analyse

●

Je ziet een verschil t.o.v. de vorige vraag. Er is een
verschuiving in het aantal ouders die het eens zijn met
deze stelling, als we inzoomen op de cognitieve
ontwikkeling.

Actiepunten

●

Wat kunnen we extra doen (als er een derde lockdown
komt) om ouders nog meer inzicht te geven in wat de
kinderen doen en met welke reden ze dit doen?
Hebben we ouders voldoende inzicht gegeven in de
manieren die wij in hebben gezet om de kinderen te

●

●

Analyse

Actiepunten

Analyse
Actiepunten

●

volgen? Denk aan: de resultatenmonitor van rekenen,
google formulieren, oefendictees etc.
Zie vorig punt.

Ongeveer 90% van de ouders geeft aan dat de
communicatie rondom de maatregelen volledig en duidelijk
was!

Vasthouden:
* Puntsgewijs noteren
* Gebruik maken van tabellen

●

Ruim 90% van de ouders geeft aan tevreden te zijn.

Analyse
Actiepunten

●

Alle ouders zijn (zeer) tevreden over de ondersteuning die
zij hebben ontvangen vanuit school.

Geen actiepunt, anders dan een korte eindevaluatie inplannen.

Analyse

●
●

Actiepunten

●

Over het algemeen zijn ouders tevreden over de
hoeveelheid werk.
Was er voldoende differentiatie en aanpassing qua
niveau? Was dit in alle groepen gelijk?
Als team hebben we het uiterste van onszelf en elkaar
gevraagd. Is meer differentiatie en/of meer aanpassingen
qua niveau haalbaar? Mogelijk dat de ambulante collega’s
(plusklas/RT/IB) hier van betekenis kunnen zijn bij een
mogelijke derde lockdown.

