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TEVREDENHEIDSONDERZOEK

In november 2020 is op de
Camminghaschool in een kort tijdsbestek een
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij
aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders,
medewerkers en leidinggevenden gevraagd is
hun mening te geven over hun school.
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van
de vragenlijstenset Qschool PO van
B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben
leerlingen uit de middenbouw een fotoopdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct
besproken met het team en een groep ouders.

RESULTATEN I RESPONS
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Medewerkers
> ... de leerlingen hebben het naar hun zin in de groep.
> … we voelen ons veilig op school.
> … we hebben aandacht voor een brede ontwikkeling van 			
de leerlingen.
Ouders
> ... de leerlingen voelen zich veilig op school.
> … de leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken.
> … de leerlingen leren om samen te werken en samen te leven.
Leerlingen (bovenbouw)
> … het is leuk op school en we voelen ons veilig.
> … de school is een plek waar we fouten mogen maken.
> … op school leren we ook door samen te werken, creatief te zijn
		 en muziek te maken.
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>	School kan ouders nog meer bij het onderwijs betrekken.
	De talentgesprekken zijn een goede gelegenheid om met
	ouders te bespreken hoe zij hun talenten kunnen inzetten ten
behoeve van de school.
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> Door de uitkomsten van de reflectie met de leerlingen te
	delen via Social Schools, kunnen ouders beter geïnformeerd
worden over wat er bij hun kind speelt.
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