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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 alle beleidsterreinen gescoord 

en geëvalueerd. Deze periode loopt gelijk 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? 

De uitslag van de ouderenquête 2014 is gedeeltelijk vergelijkbaar met de vorige afname (2010), 

waardoor op sommige punten de ontwikkeling zichtbaar wordt. Alle gezinnen zijn gevraagd mee te 

doen aan het onderzoek. Het deelnamepercentage was 28% (laag) bij de vorige afname en is bij deze 

afname 46% (voldoende). 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 de enquête geven een duidelijk beeld van Bij de Bron: een gezellige school met 

een herkenbaar christelijk profiel, goed georganiseerd en waar uw kind graag naar toe gaat.  

Daarnaast zijn er duidelijke verbeterpunten die de verdere ontwikkeling van onze school voor de 

komende vier jaar richting geven. 

De uitslag van de vragenlijst is in de afgelopen periode besproken in team en MR en wordt hieronder 

samengevat. 

 

Het schoolgebouw en de omgeving 

Ouders vinden het een blijvend aandachtspunt voor de school om de verschillende ruimtes schoon 

en netjes te houden. Het deels verouderde sanitair krijgt wat dat betreft de laagste score. M.n. het 

sanitair van de kleutergroepen en de bovenbouw is aan vernieuwing toe.  

De vervanging van het sanitair is opgenomen op de lijst voor de gemeente. De verschillende 

verbeterpunten wat betreft huisvesting van de scholen in de gemeente Putten zijn in een 

prioriteitenlijst weggezet. De vernieuwing van het sanitair op Bij de Bron zal helaas nog een aantal 

jaren op zich laten wachten. Dit punt van zorg is onder de aandacht bij het uitvoerend bestuur. 

Verbeterpunten: 

- voor de losse schooltassen in de gang zoeken we een oplossing aan de bestaande kapstok 

- de toiletten in de bovenbouw krijgen dezelfde  toiletverfrissers als de kleutertoiletten 

- het schoonmaakbedrijf krijgt, indien nodig, uitbreiding voor het schoonmaken  van tijdelijke 

leslokalen (bijv. leslokaal LIO groep 7) 

- de overblijfgroep roostert voor het overblijflokaal systematisch schoonmaak in 



School en veiligheid 

Met betrekking tot School en veiligheid worden de volgende items als sterke punten genoemd: mijn 

kind gaat graag naar school en mijn kind voelt zich veilig in de klas. 

 

De veiligheid voor de kinderen bij de ingang en uitgang bij het hek is een blijvend aandachtspunt. 

Samen met  de verkeersouder (Japke de Haas) wordt gezocht naar haalbare verbeteringen van de 

verkeersveiligheid bij het hek en de oversteek Brinkstraat/Bruno Fabriciusstraat. 

Anti-pestbeleid is een belangrijk onderdeel binnen School en veiligheid. Hieronder staan de items 

(incl. score) die met pesten te maken hebben uit de ouderenquête en de jaarlijkse vragenlijst voor 

leerlingen: 

Uit de ouderenquête 

- ‘Op school wordt er voor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van pesten en 

treiteren’ (score voldoende) 

Uit de vragenlijst Sociale Veiligheid 2014 voor leerlingen (gr.5-8) 

- ‘Op school wordt ervoor gezorgd, dat ik niet word gepest via telefoon, e-mail en/of internet’ 

(score voldoende) 

- ‘De leraar steunt kinderen die te maken hebben met pesten, geweld en/of bedreigingen’ 

(score goed) 

- ‘De leraar zegt er iets van als er leerlingen gepest worden omdat ze anders zijn’ (score goed) 

- ‘Op school wordt ervoor gezorgd, dat ik niet word gepest (getreiterd)’ (score goed) 

- ‘Op school wordt ervoor gezorgd, dat ik niet word gepest met mijn geloof’ (score uitstekend) 

De volledige uitslag van de leerlingenvragenlijst is te vinden op de website van de school onder het 

kopje Informatie-Vragenlijsten. 

Schoolorganisatie 

Bij Schoolorganisatie geeft u evenals bij de vorige enquête aan tevreden te zijn met de schooltijden 

en de opvang bij ziekte van een leraar.  

De wijze waarop groepen worden samengesteld is een punt van zorg voor meerdere ouders. De 

communicatie over de samenstelling van groepen en de relatie met groepsgrootte is een 

verbeterpunt.  De verschillende redenen die leiden tot keuzes in de groepssamenstelling moeten zo 

goed mogelijk worden benoemd. 

Binnen de schoolorganisatie vinden we het belangrijk om rust en orde te realiseren, wat bijdraagt 

aan een prettig werk- en leefklimaat met respect voor elkaar. De volgende werkpunten dragen 

hieraan bij: 

- vergroten van betrokkenheid van kinderen (bijv. bijeenkomsten leerlingenraad, opzetten 

leerlingbemiddeling in de pauze) 

- vergroten van de samenwerkingsvaardigheden (coöperatief leren-BAS) 

- ontwikkelen van een zelfstandige, verantwoordelijke leerhouding 

- duidelijke afspraken en een consequente aanpak (bijv. pleinschrift voor pleinwachten) 

Het karakter van de school 

Als sterke punten worden genoemd: de invulling van de christelijke identiteit en de herkenbaarheid 

ervan in de praktijk, de aandacht die wordt geschonken aan vieringen en waarden en normen en de 

aandacht die wordt besteed aan extra activiteiten en speciale projecten. 

Ouders vinden het belangrijk dat de school de schoolexcursies blijft organiseren en om het jaar een 

schoolreisje. 



Als verbeterpunt wordt door 17% van de respondenten het gebruik van de mogelijkheden van 

computers genoemd. T.o.v. de vorige enquête is dit punt lager gescoord.  

 

Aanbod en begeleiding 

Met betrekking tot aanbod en begeleiding  zijn er de volgende aandachts- of verbeterpunten: 

- De zorg voor een stabiele zorgstructuur (wisselingen van interne begeleiding afgelopen 

jaren) 

- De informatievoorziening naar ouders over (extra) begeleiding voor hun kind en het 

betrekken van ouders bij de extra zorg. Dit betreft zowel de leerlingen die extra hulp nodig 

hebben, als degenen die extra uitdaging vragen. 

We merken bij feedback van ouders hierover, dat de omschakeling van ondertekende 

individuele handelingsplannen naar niet-ondertekende groepsplannen zorgt voor 

onduidelijkheid. De geboden hulp is daardoor niet altijd tijdig en duidelijk gecommuniceerd. 

- De aanpak van gedragsproblemen. 

- Er wordt aandacht gevraagd voor de lessen Engels in de bovenbouw met mogelijk aanbod in 

de lagere groepen. 

 

Opvallend is de lage score wat betreft het zorgboekje t.o.v. de vorige enquête. In het verleden werd 

dit boekje nog los meegegeven. Inmiddels is het zorgboekje met de toetskalender onderdeel van de 

schoolgids. We verwijzen daarom graag voor alle duidelijkheid naar de bijlage in de schoolgids. 

 

De ouders binnen de school 

De sterke punten die eruit springen bij dit onderwerp zijn: de informatievoorziening via 

nieuwsbrieven en de schoolgids, de toegankelijkheid van de schoolleiding en de activiteiten van de 

OC. Vergeleken met de vorige enquête is het belang van een heldere klachtafhandeling een 

aandachtspunt. 

 

De klas en de leraar van uw kind 

Wat u beter (en goed) vindt gaan t.o.v. de vorige enquête is het volgende: u stapt gemakkelijk op de 

leraar af en de leraar neemt voldoende tijd om naar u te luisteren. Er zijn geen aandachtspunten bij 

dit onderwerp. 

 

Waar zijn we trots op en blij mee op Bij de Bron? 

 Ouders kiezen allereerst voor de school omdat het een positief christelijke school is 

 De school is gezellig, goed georganiseerd en kindvriendelijk 

 Toegankelijk, gedegen onderwijs 

 Er is eensgezindheid over dat de school goed bekend staat in de wijk 

 Kinderen komen graag naar school 

 

 


