Enquête Leerlingen
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben ook een vragenlijst ingevuld in mei 2019. Uit de vragenlijst
komt naar voren dat de meeste kinderen zich veilig voelen op de Wilhelminaschool. Ook geven de
kinderen aan dat de leerkrachten op een prettige manier met hen omgaan. De kinderen vinden
bovendien dat ze veel leren en dat er op een goede manier wordt lesgegeven. De kinderen vinden
dat ze meer betrokken mogen worden bij het verbeteren van de kwaliteit van de school. Net zoals
hun ouders willen ze meer geïnformeerd worden over activiteiten op school. Naar aanleiding van
deze informatie hebben we hoog ingezet op de ‘stem van de leerling’ en het ‘leerlingbord’.
In de volgende paragraaf ziet u de uitslag afgezet tegen de scores van de ouders. De kinderen
geven de school een 7,8.
Enquête – Vragenlijst ‘Ouders’ en ‘kinderen’

1 = onvoldoende

2 = zwak

3 = voldoende

4 = goed

Met regelmaat wordt onder de kinderen en ouders een enquête gehouden. Zo peilen we welke
dingen er belangrijk zijn en hoe de schoolse zaken worden gewaardeerd. De uitkomst van die
enquêtes kan een reden zijn om het schoolbeleid aan te passen.
In mei 2019 hebben zowel de kinderen als de ouders de vragenlijst ingevuld. Nagenoeg alle
kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de enquête ingevuld. De respons op de ouderenquête was
goed, namelijk 75%.
We hanteren bij de enquêtes een vierpuntschaal: 1 = onvoldoende, 2 = zwak, 3 = voldoende, 4 =
goed. De schoolnorm is ingesteld op 3,0. Alles boven de 3 is voldoende. Zowel de kinderen als de
ouders scoren gemiddeld een 3,3 en daarmee wordt de kwaliteit van de school met een ruim
voldoende beoordeeld.
De schoolleiding heeft met een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een gesprek gevoerd.
Kinderen hebben aangegeven wat goed gaat en wat beter zou kunnen. Deze input van kinderen
wordt gebruikt om ons onderwijs te verbeteren en voor kinderen aantrekkelijker te maken.

