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Beste ouders, verzorgers,
Deze nieuwsbrief gaat over de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken. Als je vragen of
opmerkingen hebt n.a.v. deze mail, reageer gerust.
Tevredenheidsonderzoeken
Na de voorjaarsvakantie hebben jullie deel kunnen nemen aan ons tevredenheidsonderzoek.
Het onderzoek bestaat uit drie delen: een gedeelte over ouder-tevredenheid, een deel over
leerling-tevredenheid (groep 6 t/m 8) en een deel over medewerker-tevredenheid. De
belangrijkste resultaten vinden jullie hieronder. Daarvoor heb ik cijfers en tabellen gekopieerd
uit de verschillende verslagen.
Ouder-tevredenheidsonderzoek
Van de 73 gezinnen, die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 39 ouders de
vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 53%. Bedankt voor jullie tijd!
Het algemene beeld van het onderzoek toont aan dat jullie over het algemeen tevreden zijn
over de school.

Deze cijfers geven het huidige beeld weer (links), de benchmark van een grote groep
Nederlandse basisscholen (midden) en onze resultaten uit 2017 (rechts). Deze algemene
tevredenheid is opgemaakt vanuit verschillende thema’s, waarover jullie een mening konden
geven.
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Leerling-tevredenheidsonderzoek
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben ook een vragenlijst ingevuld. Dit leerlingtevredenheidsonderzoek laat ook een positief beeld zien.

Hier zien we dat de leerlingen een gelijke score geven als in 2019. Het punt Eigenaarschap
gaat voor de kinderen bijvoorbeeld over zelf een leerdoel kunnen kiezen of eerder mogen
beginnen als je al iets weet. Dit heeft momenteel al onze aandacht, maar we zien ook nog
kansen ter verbetering. Het punt Eigenaarschap is dan ook opgenomen in ons schoolplan en
jaarplan.
Medewerker-tevredenheidsonderzoek
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Voortgang
Ik denk dat we samen trots mogen zijn op deze resultaten!
Naast de algemene rapportage hebben we ook gegevens ontvangen van de verschillende
groepen en leerkrachten. Deze worden meegenomen in de gesprekkencyclus op school.
Samen met het team en de MR worden de resultaten besproken. Daaruit zullen we conclusies
trekken, die meegenomen kunnen worden in het jaarplan voor volgend schooljaar. Jullie
hebben veel tijd genomen om opmerkingen toe te voegen. Deze zullen we uiteraard ook
bestuderen. In ieder geval bedankt voor de vele complimenten die we daarin mochten
ontvangen.
Mocht je vragen, opmerkingen of tips hebben? Laat het gerust weten.
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Daarnaast is er nog 1 studiedag ingepland op: woensdag 23 juni.

