
UItslag tevredenheidspeiling 2021

Onderwerp Oudertevredenheid Leerlingtevreden-
heid

Personeelstevreden
heid

Respons 48% 98% 100%

Kwaliteitszorg 8,1 8,1 8,8

Aanbod 8,4 7,7 8,1

Tijd 8,5 8 8

Pedagogisch
handelen

8,8 8,3 8,8

Didactisch handelen
9 8 8,5

Afstemming 9 7,5 8,5

Actieve en
zelfstandige rol van
de leerlingen

8,8 8,1 8,8

Schoolklimaat 8,8 7,9 8,8

Zorg en begeleiding 8,2 7,8 8

Opbrengsten 7,9 - 8,4

Integraal
personeelsbeleid

8,4 - 8,4

Algemeen 8,1 - -

Gemiddeld (8,4)  8,5 (8,2)  7,9 (8,7)     8,5

*Tussen haakjes het gemiddelde cijfer van twee jaar geleden.

Kwaliteitszorg
+ Ik voel me verantwoordelijk voor de organisatie als geheel
+ De schoolleiding treedt adequaat op bij incidenten
+ De schoolleiding besteedt voldoende aandacht aan de (sociale) veiligheid van

medewerkers
+ Met de schoolleiding/leerkrachten kan ik mijn zorg/ vragen delen
+ Mijn kinderen voelen zich veilig op school
- De leraren grijpen snel in als er ruzie is



Aanbod
+ Ik vind het fijn dat ik op mijn eigen Chromebook mag werken (vinden ouders ook)
+ Ik vind het leuk dat je bij Kunstkracht 10 zelf mag kiezen welk onderdeel je gaat doen
+ Ik vind het fijn dat we op onze school steeds meer werken via doelen en leerlijnen
+ Ik besteed in onze unit voldoende aandacht aan normen en waarden
+ Ik vind het fijn dat we werken in units
+ Ik vind het fijn dat mijn kind sociale vaardigheden krijgt aangeleerd middels

Orkalessen
- Ik wil met taal op dezelfde manier werken als met rekenen en spelling

Tijd
+ We krijgen genoeg huiswerk
+ Ik ben tevreden over de schooltijden

Pedagogisch handelen
+ De juf of meester vind ik aardig
+ De juf of meester besteedt aandacht aan ruzies
+ Ik vind het belangrijk dat onze leerlingen op regelmatige basis een gesprek hebben

met hun mentor (vinden ouders ook)
+ Op onze school heerst een ontspannen sfeer
+ De leraren gaan op een positieve wijze met de leerlingen om
+ De leraar laat je uitspreken
+ De leraar zorgt voor een veilig klimaat in de unit

Didactisch handelen
+ De juf of meester laat je regelmatig je werk nakijken
+ De juf of meester kan goed lesgeven
+ De leerlingen kunnen in hun eigen tempo werken
+ De leraar van mijn kind is gemotiveerd
+ De leraar van mijn kind is vakbekwaam
- De juf of meester gebruikt veel materialen bij de uitleg
- De juf of meester bespreekt de lessen altijd na afloop, zodat ik weet of ik het gesnapt

heb
- De school vormt een uitdagende leeromgeving

Afstemming
+ We bieden leerlingen voldoende keuzemogelijkheden
+ We hebben voldoende oog voor zwakkere leerlingen
+ De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn kind
+ De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn kind

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
+ De juf of meester laat ons elkaar helpen
+ Op onze school kunnen leerlingen voldoende met elkaar samenwerken (vinden

ouders ook)



+ Op onze school wordt aan leerlingen voldoende eigen verantwoordelijkheid
gegeven(vinden ouders ook)

Schoolklimaat
+ Ik vind mijn school een goede school
+ Ik vind onze school een prettige school om te werken
+ Onze school organiseert voldoende ouderavonden en oudergesprekken
+ Ik voel me betrokken bij de school
+ Ik vind het fijn dat kinderen vanaf de middenbouw bij de oudergesprekken mogen zijn
+ De sfeer op school is goed
+ Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang
- Ik ben tevreden over de wijze waarop het overblijven verloopt

Zorg en begeleiding
+ Ouders worden goed begeleid bij de keuze van het vervolgonderwijs
+ Ouders worden goed betrokken bij de zorg voor hun kind
+ De leerlingbesprekingen zijn zinvol
- De school beschikt over een goede orthotheek
- De school beschikt over heldere procedures voor verkorten of een leerjaar overslaan

Opbrengsten
+ De school heeft voldoende oog voor sociaal-emotionele vaardigheden
+ De school heeft voldoende oog voor cognitieve prestaties

Integraal Personeelsbeleid
+ De schoolleiding houdt bij de taakverdeling voldoende rekening met mijn wensen,

kwaliteiten en capaciteiten
+ Je kunt merken dat de schoolleiding ook veel waarde hecht aan de eigen

ontwikkeling
- Op onze school wordt voldoende aandacht besteed aan teambuilding

Overige opmerkingen
Kinderen geven veelal blij te zijn weer gewoon op school te kunnen zijn en dat het fijn is dat
ze zoveel op hun eigen niveau worden geholpen. Naast alle mooie woorden en
complimenten die we hebben mogen ontvangen zijn deze ontwikkelpunten ook meerdere
keren genoemd:

- Zorg ervoor dat ouders een goed beeld hebben van hoe het op school gaat (met hun
kind) nu ouders door de Coronamaatregelen veel meer op afstand van de school
staan.

- Meer duidelijkheid rondom de weektaak in de bovenbouw

Voorlopige actiepunten:
- Meer communicatie naar ouders over zaken die er binnen de units gebeuren/

verduidelijking



- Themaweek volgend jaar plannen met de hele school
- Bij een volgende peiling over 2 jaar meer werken met voorbeelden, zodat vragen

duidelijker worden en we concreet wat meer met de antwoorden kunnen.
- Aantal punten meenemen in de leerlingraad
- Ouders betrekken bij de doorontwikkeling van ons portfolio
- Bovenbouw met leerlingen in gesprek over de weektaak
- Rol leerkracht bij de zorg helderder krijgen
- Oudergesprekken zo plannen dat er meer ruimte is voor beide ouders
- Overblijf en buiten spelen verbeteren


