U heeft via Social Schools een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek. Dit is een onderzoek die wij tweejaarlijks afnemen. Met de
resultaten hopen wij een beeld te krijgen van waar wij als school staan en waar onze verbeterpunten
liggen. De enquête is volledig ingevuld door 106 ouders. Dit is 42% van ons ouderbestand. Dat is een
ruim voldoende respons. Uit de resultaten blijkt dat de meeste ouders tevreden zijn over onze
school. Als cijfer krijgt de school een 7,9.

42% van de respondenten heeft een kind in de onderbouw, 36% een kind in de bovenbouw en 22%
heeft een kind in zowel de onder- als de bovenbouw. Een mooie spreiding.

Het grootste deel van de ouders geeft aan wel eens iets gelezen te hebben over de onderwerpen
waar we mee bezig zijn om de kwaliteit te verbeteren. In de maandelijkse nieuwsbrief zetten we
geregeld een korte update van die onderwerpen.

We zijn blij te lezen dat de schoolgids en jaarkalender de informatie geven waar u naar op zoek bent
en dat er ook goed gebruik van gemaakt wordt.

Voorlopig zullen we geen schoolkrant uitbrengen. Dat scheelt een heleboel papier en het zoeken
naar sponsors. De afgelopen jaren wordt de informatie veelal digitaal gedeeld. We hebben een
aantal nieuwe methodes waar de kinderen creatieve (schrijf)opdrachten hebben als eindresultaat.
Wie weet dat we bij een schoolbreed thema nog eens een schoolkrant uitbrengen, maar niet op
structurele basis.

Bij dit punt is het goed om te melden dat u altijd een afspraak kunt maken met de groepsleerkracht
als u een vraag heeft.

Twee gemiddeldes van een 7,9 klinkt prachtig. We zien alleen wel een spreiding in de antwoorden.
Zo is er 1 ouder die een 4 heeft gegeven bij hoe veilig het kind zich op school voelt, maar worden er
ook tienen gegeven. Uiteraard zijn we heel blij met de hoge beoordelingen, maar tegelijkertijd zijn
we erg geschrokken van de paar onvoldoendes. We willen de ouders die een onvoldoende hebben
gegeven graag uitnodigen voor een gesprek hierover.

We doen ons best om ieder kind maximaal te laten ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Dat kan
bijvoorbeeld met een eigen, aangepaste leerlijn zijn, of door aan een Plannex project mee te doen.
Mocht u vragen hebben, of denken dat uw kind niet genoeg wordt uitgedaagd, dan willen we u graag
uitnodigen dit bij de groepsleerkracht neer te leggen en het gesprek erover aan te gaan.

Wij zijn niet tevreden genoeg met een gemiddelde van een 7,08. Volgend schooljaar 2020-2021 is het
een actiepunt voor ons om te onderzoeken hoe we meer ‘dezelfde taal’ hierover kunnen spreken,
bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal-emotionele methode.

Voorlopig zullen we onze huidige schooltijden aanhouden.

Dank hiervoor. We doen er iedere dag met elkaar onze uiterste best voor om uw kind zo goed
mogelijk onderwijs te geven, waarbij er ruimte is voor ieders talent.
Er zijn 28 ouders geweest die de gelegenheid hebben genomen om nog een algemene opmerking te
maken. Het voert te ver om in dit bericht op iedere reactie te reageren. Maar we zijn ook benieuwd
naar wat u voor ons te bieden hebt. Daarom een uitnodiging aan u om met ons contact op te nemen,
als u over uw opmerking met ons in gesprek wilt gaan. We zullen verder de opmerkingen ter harte
nemen, bespreken in het team en de medezeggenschapsraad en waar nodig ons beleid aanpassen.
We bedanken alle ouders die deze enquête hebben ingevuld.

