
 

Ouderenquête (compact) 2021 
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 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 juni 2021. Het 

deelnamepercentage is bij deze afname 43%. 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 korte 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 43%) 

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

Kwaliteit 
(in welke mate is de school een goede school en de leraar een goede leraar) 

3.2 

Schoolklimaat 
(in welke mate ziet de school er verzorgd uit en heeft de school een gezellige 
uitstraling) 

2.8 

Veiligheid 
(over aanpak pestgedrag en veiligheid van kinderen) 

3.0 

Welbevinden 
(in welke mate vindt het kind het fijn om naar school te gaan en heeft het 
kind het naar de zin) 

3.3 

Pedagogisch handelen 
(in welke mate is de leraar een aardige leraar en gaat hij/zij op een prettige 
manier met het kind om) 

3.5 

Lesgeven 
(in welke mate geeft de leraar goed les en leert het kind veel) 

3.2 

Ondersteuning leerlingen 
(over voldoende extra hulp, betrokken worden bij de zorg) 

3.0 

Informatie 
(over informatie over de ontwikkeling van het kind en de dagelijkse gang 
van zaken) 

2.9 



Samenvatting verbeterpunten: 

Schoolklimaat- uitstraling schoolgebouw 

Voor wat betreft de uitstraling van het schoolgebouw is inmiddels geïnvesteerd in nieuwe 

toiletgroepen en nieuw meubilair voor de leerlingen. Daarnaast zijn verschillende ruimtes opnieuw 

ingedeeld en gereorganiseerd. 

 

School en veiligheid 

De rapportage van de vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen 2021 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 evaluatie met ouders bij de afhandeling van klachten rond 

pestgedrag. 

Ondersteuning leerlingen en informatie 

We willen de wijze waarop ouders betrokken worden bij de extra zorg voor hun kind en de 

ontwikkeling van hun kind verbeteren door: 

• invoering van startgesprekken waarin de verwachtingen en behoefte aan 

informatievoorziening worden gepeild 

• op meerdere tussentijdse momenten actief contact met ouders leggen  

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

