Resultaten Kwaliteitsonderzoek 2018 Dr. Bosschool
In november 2018 hebben we onder ouders en leerlingen van groep 6, 7 en 8 van onze school het vierjaarlijks
Kwaliteitsonderzoek SPO Utrecht uitgevoerd, het vorige onderzoek dateert van 2014. We zijn blij dat zoveel
ouders (241) en leerlingen (112) hun mening hebben gegeven en de vragenlijst hebben ingevuld. Dit konden ze
doen door op diverse items een score te geven van 1 t/m 4 of 5, waarbij een score 4/ 5 zeer positief was en een
score 1 zeer negatief. Met uitzondering van de sociale veiligheid. Daarbij betekent een 1 nooit en een 4 altijd.
Omdat de vraagstelling hier negatief is, zijn bij deze vraag lage scores juist positief. Onderstaand een
samenvatting van de resultaten.

Eindoordeel
Alle inzet van het team in de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een mooie beoordeling. Daar mogen we
trots op zijn! Ouders geven ons een rapportcijfer van 7,4, kinderen een 8,2 Deze cijfers zijn ten opzichte van
2014 hoger (7,3 door ouders en kinderen) waarbij vooral de beoordeling van de leerlingen veel positiever is
uitgevallen.
Pluspunten: ouders en/of kind score 3,5 of hoger en 1,5 of lager
3,5 of hoger
Kind gaat graag naar school
Kind voelt zich veilig op school
Leerlingen gaan fijn met elkaar om
Contact tussen kind en leerkracht is goed
Kind mag zichzelf zijn bij de leerkracht in de klas
Kind leert voldoende op school
Leerkrachten leggen goed uit
Leerkracht heeft vertrouwen in kind
Leerkracht vertelt kind wat goed of fout gaat
Leerkracht helpt kind
Kind werkt zelfstandig in de klas
Kind leert samenwerken met andere kinderen
Leerkrachten zijn vakbekwaam
School en klas zijn overzichtelijk en leerzaam ingericht
Kind leert veel nieuwe dingen

Ouders
3,6
3,6
3,7
3,6
3,5
3,2
3,3
3,5
3,2
3,3
3,4
3,5
3,5
3,3
-

Kinderen
4,1 (5 pts)
4,3 (5 pts)
3,4
3,2
3,6
3,6
3,6
3,6
3,5
3,7
3,8
3,6
3,6
3,5

1,5 of lager
Ouders
Kind wordt bijna nooit gepest door andere leerlingen 1,4
Kind wordt zelden online gepest door andere leerlingen1,0
Andere leerlingen doen kind zelden expres pijn
1,3
Kind is bijna nooit bang voor andere leerlingen
1,3

Kinderen
4,6 (5 pts)

Specifieke kinderitems (vijfpunts 5 = nooit, 1 = altijd)
Kind wordt bijna nooit op school uitgescholden
Spullen worden bijna nooit expres kapot gemaakt
Spullen worden bijna nooit gestolen
Kind wordt bijna nooit expres buiten gesloten
Kind is bijna nooit bang voor andere kinderen op school
Kind wordt bijna nooit expres pijn gedaan

4,2
4,8
4,6
4,6
4,6
4,3

Verbeterpunten: ouders en/of kind score 2,5 tot 3,0

Leerkracht kan iets beter letten op hoe kind zich voelt
School kan nog iets beter omgaan met pestgedrag
Kind mag iets meer worden uitgedaagd
Het gebruik van de ICT in de lessen kan iets beter
Kinderen willen iets meer doen tijdens de uitleg
School kan extra begeleiding iets duidelijker maken
De extra zorg en begeleiding kan iets beter
Ouders willen graag meer informatie over hun kind
De directeur kan iets vaker aanspreekbaar zijn
Vertrouwens/-klachtcontactpersoon mag bekender

Ouders
3,3
2,9
2,9
2,9
2,8
2,7
2,9
3,3
1,8

Kinderen
2,9
3,1
3,1
3,2
2,6

2,2
2,3

Veelgenoemde tops en tips die u ons in de open vragen gaf:
Tops:
Aardige, goede, bekwame, bevlogen, enthousiaste leerkrachten
Vreedzaam/grondwet/pestcommissie/omgaan met conflicten/pedagogisch klimaat
Aandacht voor het individu/maatwerk/kleine klassen/diversiteit
Fijne, prettige, duidelijk, gezellige, positieve sfeer
Open communicatie/betrokken/benaderbaar/bij de deur staan
Aandacht voor creativiteit, cultuur, maatschappelijke onderwerpen
Modern, vernieuwend, goed, uitdagend onderwijs, goede uitleg
Goede missie, visie/organisatie/professionele cultuur
Samenwerking met BSO/afstemming/thema’s samen
Tips
Betere communicatie/sneller/duidelijker/proactief
Vaker vraagrondjes/mee mogen denken/inbreng groter
Onderwijs vernieuwender, uitdagender, meer divers
Meer speeltoestellen op plein/plein leuker/meer te doen
Meer hulp/aandacht individuele kinderen/ondersteuning op maat
Info nieuwe ouders uitgebreider
Acties die we de komende tijd gaan inzetten op basis van de resultaten:
De Vreedzaam School werkt preventief ten opzichte van pestgedrag. De kinderen leren hoe ze op een positieve
manier met elkaar omgaan en conflicten kunnen oplossen. Ook leren ze zorgdragen voor elkaar als ze zien dat
iemand gepest wordt. Het team zal alert zijn op signalen van pestgedrag en bij pestincidenten zal de OPAaanpak (OplossingsgerichtePestAanpak) worden ingezet. Waarbij belangrijk blijft dat afspraken en onze
grondwet herhaald worden. We zullen kinderen bevragen via de leerlingenraad welke voorstellen zij hebben
om pestgedrag te verminderen.
Betrokkenheid van kinderen bij het onderwijs wordt als belangrijk ervaren. Door het inzetten van o.a. de
weektaak, het houden van groepsvergaderingen, en de leerlingenraad hebben we hierin al mooie stappen
gezet. De komende maanden evalueren we waar we dit nog kunnen verbeteren.
Ouders geven als tip dat er vaker en sneller gecommuniceerd mag worden, schoolbreed en op kindniveau. We
gaan onderzoeken wat in dit kader helpt, en willen hierover met een paar teamleden en ouders om tafel.
Mocht u willen meepraten, laat u ons dit dan weten via info.bosschool@spoutrecht.nl
De directeur staat de meeste ochtenden bij de voordeur, kinderen van groep 6,7, 8 komen ook vaak aan de
achterzijde binnen. Om voor kinderen wat meer zichtbaar te zijn en voor ouders wat sneller aanspreekbaar,
gaat zij wat vaker bij de achter ingang staan en doet ze vaker een bezoek aan de groepen. Ook is ze altijd
bereikbaar voor vragen en kunt u een afspraak maken of haar mailen via info.bossschool@spoutrecht.nl
In de schoolgids kunt u lezen wat onze klachtcontactpersonen Linda Verwei en Loes Brons op onze school
doen. Dit is bij weinig ouders en kinderen bekend. We gaan ons beraden hoe belangrijke informatie uit de
schoolgids u beter bereikt.

