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Leerkrachten tevredenheid 

Naar aanleiding van het leerkrachtentevredenheidsonderzoek zijn de volgende punten naar voren 

gekomen die de leerkrachten graag verbeterd zien: 

Verbetering van wc sanitair personeelstoilet, werkdruk en ICT. Als gevolg van de CAO moeten 

leerkrachten dezelfde taken doen in minder uren. Het gevolg is dat werkdruk eerder wordt verhoogd 

dan verlaagd. Aan de directeur wordt een aantal punten ter verbetering aangedragen. Het gaat hierbij 

o.a. om zelf te kunnen kiezen voor inzet van uren voor extra activiteiten. De directeur zal deze punten 

bespreken en komt er op terug. Leerkrachten geven aan dat ICT problemen soms niet tijdig kunnen 

worden opgelost. Mogelijk kan een aantal leerkrachten hiervoor worden opgeleid en vrijgesteld van 

lesgevende taken. 

 Oudertevredenheid 

Speerpunten voor de ouders zijn: 

De ouders geven aan dat op het gebied van begeleiding van kinderproblemen  minder wordt gescoord. 

Zij zien dit graag verbeteren. Afgesproken wordt dat nader wordt onderzocht welke problemen worden 

bedoeld. Vooralsnog wordt gedacht aan b.v. dyslexie, ADHD waarbij het goed zou zijn als ouders 

weten waar ze met het probleem van hun kind terecht kunnen om hierin te worden ondersteund. Als 

e.e.a. wat duidelijker is onderzocht kan er door de MR een bijeenkomst voor ouders worden 

georganiseerd. Het is ook goed om te weten hoe ouders hierin ondersteund willen worden. 

Hygiëne en kindertoiletten. Er zijn geluiden dat de toiletten voor kinderen niet altijd schoon zijn en dat 

er kinderen zijn die niet naar het toilet gaan op school. De leerkrachten herkennen dit niet. Natuurlijk 

zijn er ongelukjes en hoort het bij de opvoeding dat leerlingen leren netjes omgaan met het 

toiletbezoek. Er is echter wel enig zicht op omdat de toiletten dicht bij de klas zijn. Afgesproken wordt 

om met MR leden en de directeur controle-ronden te lopen voordat verder wordt nagedacht over 

maatregelen. 

De traditionele overdracht van kennis via de leerkrachten is duidelijk veranderd. De kinderen halen al 

op vroege leeftijd hun kennis via internet. Op het gebied van gebruik van computers wordt lager 

gescoord dan bij andere scholen. Ouders vinden dit belangrijk en zien graag een positieve score. 

Blijkbaar heerst het gevoel dat de Gantel hier onvoldoende actie in onderneemt. De directeur geeft aan 

dat er op niveau van SCOH gewerkt wordt aan een visie hierop. Leerkrachten geven aan dat er steeds 

meer wordt gewerkt met ICT mogelijkheden. Het zou goed zijn als ouders hierover beter worden 

geïnformeerd. Dit punt zal worden vervolgd. 

Ten tijden van het onderzoek was de directeur minder vaak aanwezig op school. Hierdoor kan worden 

verklaard dat ouders in het onderzoek aangaven dat de gelegenheid om de directeur te spreken lager 

scoorden dan bij andere scholen. Naar oordeel van de directeur zou dit inmiddels verbeterd moeten zijn 

en probeert hij door bij de schooldeur te staan, zichtbaar en benaderbaar te zijn voor de ouders. Uit 

nader onderzoek zal blijken of ouders dit ook zo ervaren.  

Tot slot wordt aangeven dat sport en bewegen door ouders als belangrijk wordt gezien. Daar waar dit 

kan worden gestimuleerd, verdient het aanbeveling. 

Aanstelling van leerkrachten 

Leerkrachten krijgen hun vaste aanstelling nadat ze een aantal jaar werkzaam zijn voor het SCOH. 

Hierbij  zijn de wetgeving en cao-afspraken uitgangspunt. Hinder wordt ondervonden bij vervangingen 

waardoor het kan voorkomen dat leerkrachten voor een maand extra niet meer kunnen worden ingezet. 



Ook komt het voor dat leerkrachten al jaren werkzaam zijn en goed functioneren zonder dat ze in vaste 

dienst zijn. Bij De GMR zal het beleid worden nagevraagd en zo mogelijk worden gevraagd het beleid 

hierop aan te passen. De MR is van mening dat goede leerkrachten die enige tijd werkzaam zijn in 

aanmerking zouden moeten komen voor een vast dienstverband.  Dit ook om te voorkomen dat indien 

leerkrachten op een andere SCOH school boventallig worden een bekende goede leerkracht kunnen 

verdringen 

Bijdrage schoolreisje 

Sinds vorig jaar wordt de ouderbijdrage niet meer gebruikt om de kosten van het schoolreisje te 

subsidiëren. Ouders zijn verplicht de kosten te betalen en anders kunnen de kinderen niet mee. Voor 

ouders die financieel niet in staat zijn de kosten te betalen is er mogelijkheid om dit met de directeur te 

bespreken en een regeling te treffen. De MR adviseert de directeur om in andere gevallen (hoe sneu en 

ook onwenselijk voor het kind) duidelijk te zijn en kinderen niet mee te laten gaan met het schoolreisje. 

De directeur zal ouders die nog niet hebben betaald daarop tijdig wijzen. 

In dit kader wordt ook gesproken over de ouderbijdrage. Met dit geld worden educatieve uitjes zoals 

museumbezoek betaald. Het is naar oordeel van de MR belangrijk dat hierover regelmatig en duidelijk 

wordt gecommuniceerd zodat ouders ook weten waarvoor zij betalen. In het voorbeeld van de 

trapversiering stond dit op het whiteboard in de klassen vermeld.  

 

 

 

 


