
 

Ouderenquête 2022 
We vinden het belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs continu te verbeteren. Daarvoor 

gebruiken we een systeem van kwaliteitszorg, waarbij jaarlijks verschillende beleidsterreinen worden 

geëvalueerd.  

De vragenlijsten voor leraren, leerlingen en ouders zijn een belangrijk onderdeel in een cyclus van 

kwaliteitszorg over vier jaar. Gedurende deze vier schooljaren worden verschillende beleidsterreinen 

gescoord en geëvalueerd. Deze periode loopt parallel met de looptijd van het schoolplan. Met een 

schoolplan geeft een school aan waar zij staat en wat er in een periode van vier jaar op verschillende 

beleidsterreinen wordt nagestreefd.  

Zo gaan we voortdurend na wat goed gaat en wat er verbeterd kan worden. De inbreng van ouders, 

leerlingen en leraren is nodig om te weten wat men van de school vindt. Wat vinden de leerlingen 

van de lessen? Zijn ouders tevreden over het onderwijs en de begeleiding? Wat vinden teamleden 

belangrijk voor de organisatie?  

Alle gezinnen zijn gevraagd mee te doen aan het onderzoek in de periode november/december 2022. 

Het deelnamepercentage is bij deze afname 45%. De aandachtspunten van deze vragenlijst krijgen 

samen met de aandachtspunten uit de vragenlijsten van leerlingen en leraren een plaats in de 

planning van het schoolplan voor de komende periode van vier jaar. De uitkomsten van deze 

enquête geven een beeld van Bij de Bron op een aantal hoofdzaken. De uitslag van de vragenlijst is in 

de afgelopen periode besproken in team en MR en wordt hieronder samengevat. 

 

  

Onderwerp 
 
(deelnamepercentage 45%) 

score 1: -- (onvoldoende) 
score 2: -  (matig) 
score 3: +  (voldoende tot goed) 
score 4: ++ (goed tot uitstekend) 

Schoolgebouw en omgeving 
(is de school netjes/schoon en is er voldoende speelgelegenheid) 

3.0 

School en veiligheid 
(over aanpak van pestgedrag, welbevinden en veiligheid van kinderen) 

3.2 

Schoolorganisatie 
(over de invulling van de chr. Identiteit, schoolregels, schoolleiding, 
schooltijden en het overblijven tussen de middag) 

3.3 

Aanbod en begeleiding 
(over het aanbod binnen de vakgebieden, lesgeven, extra hulp en 
begeleiding en informeren en betrekken van ouders bij de begeleiding) 

3.1 

Ouders binnen de school 
(over informatievoorziening, gelegenheid om mee te praten, schoolnieuws, 
klachtafhandeling en activiteiten MR/OC) 

3.3 

De klas en de leraar van uw kind 
(over toegankelijkheid/beschikbaarheid van de leraar en omgang met de 
kinderen) 

3.6 



Samenvatting verbeterpunten: 

Schoolgebouw en omgeving 

Voor wat betreft het schoonhouden van het schoolgebouw: CNS Putten heeft de schoolschoonmaak 

in eigen beheer genomen om binnen de beschikbare budgetten een kwaliteitsslag te kunnen maken. 

Met inzet van voldoende en gekwalificeerd personeel en de aanstelling van een coördinator die extra 

toezicht houdt en personeel inwerkt, willen we de schoolschoonmaak verbeteren. Ook zijn er twee 

schoonmaakrondes per schooljaar met inzet van ouders/verzorgers om hieraan bij te dragen. Over 

de inrichting van ruimtes worden aanvullende afspraken gemaakt in het team. 

 

School en veiligheid 

De rapportage van de vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen 2022 is te vinden op de site van de 

school: https://www.bijdebron.nl/onderwijs/vragenlijsten/ . Daarin is ook de gemiddelde score van 

de kinderen (gr. 5-8) weergegeven t.o.v. het landelijk gemiddelde.  

We willen extra aandacht besteden aan de aanpak/evaluatie met ouders/verzorgers bij de 

afhandeling van klachten rond pestgedrag (incl. pesten via social media). 

Aanbod en begeleiding 

We willen de ouders/verzorgers beter informeren over de (extra) begeleiding voor hun kind door 

meer maatwerk te leveren in de communicatie en goed af te stemmen op de behoefte van 

ouders/verzorgers. 

Er wordt meer aandacht gevraagd voor digitale vaardigheden. We willen de wijze waarop we het 

aanbod verzorgen voor digitale vaardigheden (in de zin van goed en kritisch kunnen omgaan met het 

online werken) verbeteren en duidelijker communiceren. 

https://www.bijdebron.nl/onderwijs/vragenlijsten/

