Ouderenquête 2018
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?
Alle gezinnen zijn gevraagd mee te doen aan het onderzoek in de periode december 2018/januari
2019. Het deelnamepercentage is bij deze afname 53%. 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 school met een herkenbaar christelijk profiel, waar uw
kind graag naar toe gaat en zich veilig voelt en leraren vanuit een fijne en leuke relatie met de
kinderen omgaan. 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.
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Samenvatting verbeterpunten:
Het schoolgebouw en de omgeving
Het deels verouderde sanitair is een blijvend aandachtspunt voor de school. M.n. het sanitair van de
kleutergroepen en de bovenbouw is aan vernieuwing toe. De vervanging van het sanitair zal in de
komende huisvestingsplanperiode (2019-2022) worden uitgevoerd. Omdat de vernieuwing van het

sanitair onderdeel is van de renovatie van het schoolgebouw, wordt hiervoor dit jaar een werkgroep
samengesteld met vertegenwoordiging uit team, ouders en uitvoerend bestuur.
Voor wat betreft de uitstraling van het schoolgebouw is inmiddels geïnvesteerd in nieuw meubilair
voor de werkplekken in de hal van de school. Daarnaast is de vervanging van leerlingenmeubilair
opgenomen in de begroting van 2020.
School en veiligheid
De uitslag en conclusies van de vragenlijst Sociale Veiligheid voor ouders is te vinden op de site van
de school: https://www.bijdebron.nl/onderwijs/vragenlijsten/
Schoolorganisatie
De wijze waarop groepen worden samengesteld blijft een punt van zorg voor meerdere ouders. De
verschillende redenen die leiden tot keuzes in de groepssamenstelling moeten zo goed mogelijk
worden benoemd. 95% van de ouders, die de enquête hebben ingevuld, is tevreden over de
schooltijden van de school en 87% is tevreden over de vervanging bij ziekte van de groepsleraar.
Karakter van de school
Als sterke punten worden genoemd: de christelijke identiteit en de aandacht die wordt geschonken
aan waarden en normen, het bevorderen van gezond gedrag en het gebruik van de mogelijkheden
van ICT in het onderwijs. Ouders vinden het belangrijk dat de school de schoolexcursies blijft
organiseren en om het jaar een schoolreisje. Als belangrijk verbeterpunt wordt de ruimte voor
creatieve vakken genoemd. We zien hiervoor o.a. mogelijkheden met de inzet van crea-uren per
groep met hulp van ouders en het creatief werken binnen thematisch onderwijs, waar we komend
schooljaar mee willen starten. Over deze manier van werken volgt nog verdere informatie via Social
Schools.
Aanbod en begeleiding
Met betrekking tot aanbod en begeleiding kan de informatievoorziening over (extra) begeleiding en
de betrokkenheid van de ouders bij de extra zorg nog verder verbeterd worden. Dit wordt een
verbeterpunt in het schooljaarplan voor het komende schooljaar 2019-2020 binnen het jaarthema
Ouderbetrokkenheid.
Ouders en school
De aandachtspunten liggen op het gebied van ouderbetrokkenheid. Met de inzet van ouderpanels
vanaf schooljaar 2018-2019 wordt een impuls gegeven aan samenwerking en het meepraten over
het onderwijs op Bij de Bron. Ouderbetrokkenheid is een jaarthema binnen de scholen van CNS
Putten in schooljaar 2019-2020.
De klas en de leraar van uw kind
Ouders, die de enquête hebben ingevuld, geven aan dat er gemakkelijk contact is met de
verschillende teamleden op Bij de Bron. 100% van de ouders geeft aan dat er voldoende tijd door de
teamleden wordt genomen voor het gesprek met ouders en 100% van de ouders geeft aan dat de
leraar van hun kind leuk omgaat met de kinderen. Een aandachtspunt is het inzicht hebben in het
lesprogramma van de kinderen. Hiervoor benutten we Social Schools steeds meer om informatie uit
de groepen over het lesprogramma te delen.

