Analyse resultaten OuderTP Integraal - April 2017
De vragenlijst bestrijkt de volgende hoofdgebieden:

●
●
●
●
●
●

Onderwijsleerproces
Planmatige ondersteuning
Schoolcultuur
Samenwerking met ouders
Organisatiemanagement
Imago

40 van de 125 respondenten heeft de enquête ingevuld. Bij het invullen zijn we op een probleem gestuit, waarbij niet alle ouders een link
hebben ontvangen. Andere ouders waren de mail kwijt of wachtten op een inlogcode (werkwijze OTP 2014).
De ouders van de Reiger zijn erg tevreden over de school. De gemiddelde score is een 3,5 op een schaal van 1-4. (Op een tienpuntsschaal is dit
een 8.7.) In 2014 was dit een 3,3.
Wat valt op:
- De kinderen hebben het naar hun zin in de groep (3,7) en zij voelen zich veilig op school (3,7), de leerkrachten geven de kinderen
zelfvertrouwen (3.7)
- De ouders voelen zich welkom op school (3.7), ze zijn tevreden over de mate waarin zij de gelegenheid krijgen om betrokken te zijn (3.7)
- De ouders scoren een 3.0 voor het uitdragen van de christelijke identiteit, hoe we kinderen leren omgaan met sociale media en de manier
waarop we omgaan met ongewenst gedrag.
Elk van deze gebieden valt uiteen in een aantal deelgebieden, welke alleen worden besproken als er binnen dat deelgebied een score <3.1 is.

Onderwijsleerproces
Leefklimaat in de
groep 3.6
Leerklimaat in de
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Onderwijstijd 3.6
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Op school leren de kinderen goed omgaan met de sociale media
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Dit punt is al opgepakt door de
lessen mediawijsheid. Dit is echter
pas recent.
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Cultuur 3.6
Informeren 3.4
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Personeel 3.6
Huisvesting en
voorzieningen 3.3

Actie

De ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school omgaat
met ongewenst gedrag
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Actie
Om te beginnen navraag doen
als er incidenten zijn geweest.
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Ouder zijn tevreden over de inrichting van het schoolplein
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Wordt aan gewerkt
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Presentatie 3.4

2014
3.3

Resultaten onderwijs 3.6

3.5

Ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school de christelijke
identiteit uitdraagt
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Actie
In de planning voor 2017-2018.

