Ouderenquête

November 2018

Beste ouders,

Bedankt voor het invullen van de ouderenquête. Hoewel de opkomst iets lager is dan 2016 kunnen
we toch veel leren van de ingevulde enquêtes en nemen we ook de persoonlijke opmerkingen mee
in de analyse. Dit doen we ook per locatie afzonderlijk. In de MR zijn de enquête uitslagen besproken
en adviezen zijn aan de Edwin en Marieke, Karin medegedeeld.
De scores hieronder zijn de scores van alle ouders samen opgeteld.
Rapportcijfer: 7,7 (2018) en een 7,6 (2016) De opkomst lag dit jaar wel lager dan in 2016 maar nog
wel boven het gemiddelde vergeleken met andere scholen.
De hoogste scores door ouders gegeven (4 is het hoogst, 1 is het laagst)
In hoeverre gaat mijn kind met plezier naar school
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
Heeft uw kind zich het naar de zin in de groep?
Hoe tevreden bent u over het contact met de stamgroepleider van uw kind?
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de stamgroepleiders?
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
Hoe duidelijk vindt u de regels op school?
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En verder lage scores (waar we dus blij mee zijn) voor de volgende punten:
Mijn kind wordt op school gepest door andere kinderen
Mijn kind wordt online gepest door andere kinderen
Andere kinderen doen mijn kind expres pijn
Mijn kind is bang voor andere kinderen
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Waar moet de school meer aandacht aan besteden? (Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten die
door meer dan 3 ouders gedeeld worden).


De verkeersveiligheid tijdens spitsuren op beide locaties. In het bijzonder auto’s en soms
vrachtwagens.
Reactie: Dit heeft ook de zorg van de school. Mensen die fout parkeren worden zoveel
mogelijk aangesproken op dit onveilige parkeren. Wijkagenten en handhavers controleren
ook regelmatig.
Is er een ouder die zich actief bezig wil houden met de verkeersveiligheid rondom de
locaties?



Aandacht voor de jassen, schoenen, sloffen en laarzen. Kan dit niet ordelijker?
Reactie: Zeker op de locatie Bekkumer heeft dit onze aandacht. Voor de bovenbouw
worden er kapstokkasten gebouwd om de entree er wat ordelijker te laten verlopen.
In de onderbouw lopen kinderen in de school op sloffen. (Dit geldt voor de locatie
Bekkumer). Opmerking: Een lusje in de jas is zeer wenselijk.



Voldoende toezicht op het plein, zeker bij de jongere kinderen.
We zullen er alert op zijn en zullen goed op letten dat de hekken aan de rand van het
plein dicht zullen blijven. Wilt u ook altijd het hek sluiten bij het brengen/halen van een
peuter?



Communicatie kan soms wat beter
1 x in de maand een nieuwsraket, 1 x in de twee weken een stamgroepjournaal van de
stamgroepleider. Dat vinden wij voldoende. Daarnaast is alle info altijd te vinden op de
prikborden in de school.
Gelukkig is de nieuwe website vandaag gelanceerd en ook op deze website komt alle info
te staan. (bijvoorbeeld de schoolgids waarin alles beschreven staat).
(www.dekleineplaneet.nl)
Daarnaast kunt u medewerkers altijd opzoeken bij de deur of na schooltijd.



Aandacht voor gezond eten en gezond gedrag
Dit is een punt wat veel verschillende reacties oproept. Als school proberen we op alle
fronten gezond eten en gezond gedrag te bevorderen. Bij het inschrijven van “nieuwe”
kinderen worden ouders hierover al geïnformeerd. Voor tips en ideeen staan we altijd
open.

Wat zijn complimenten die ouders met ons gedeeld hebben en waar wij als team heel blij mee zijn en
ons de nodige energie geeft (meerdere malen genoemd):







Geweldige inzet van het personeel
Alles is bespreekbaar en altijd tijd voor een gesprek
Er worden heel veel leuke dingen gedaan
Onderwijs dat er gericht is om kinderen zelf dingen te laten ontdekken
Open karakter en kleinschaligheid van de school
Aandacht voor elk kind met zijn of haar talenten.

