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I n le id ing  

 
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de peiling die we onlangs op uw school 

hebben afgenomen.  

 

Scholen met Succes is marktleider op het gebied van tevredenheidspeilingen en marktonderzoek 

voor scholen. Met ruim 1.700 scholen hebben wij de grootste actuele landelijke benchmark. De 

benchmark wordt toegepast bij het gebruik van vragen uit de standaardlijst of uit de 

vragenbibliotheek van de Vragenplanner. Bij het gebruik van eigen vragen is de benchmark 

beperkt of afwezig. 

 

Onze rapportages staan bekend om hun duidelijke taal en heldere analyses. Mocht er bij u toch 

onduidelijkheid bestaan over de resultaten schroom dan niet om contact met ons te zoeken. 

 

Van Tevredenheid naar Succes 

Het meten van de tevredenheid en het doen van gericht marktonderzoek is een belangrijke stap 

op weg naar succes voor uw school. De volgende stap is het adequaat omgaan met de resultaten 

van de peiling. Wij delen graag onze expertise op dit gebied met u.  

 

 

 
 

 
Wij wensen u veel succes met de verwerking en implementatie van uw onderzoeksresultaten.  

 

 

Scholen met Succes 

Haarlem, 30 juni 2016 
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Verk la r ing  te rmen en  begr ippen  
 

Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid 

Bij een groot aantal vragen konden de ouders aangeven of ze ‘tevreden’ of ‘ontevreden’ waren 

met het onderwerp van de vraag. In de Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid wordt een 

overzicht gegeven van de onderwerpen die door veel ouders/verzorgers positief dan wel negatief 

gewaardeerd worden, met daarbij de percentages tevreden of ontevreden respondenten. 

 

Referentiegroep 

De resultaten van PCBS De Gantel worden per vraag vergeleken met één of meerdere landelijke 

referentiegroep(en). Een referentiegroep bevat gegevens van scholen die in het huidige of in de 

twee voorgaande kalenderjaren hebben deelgenomen. Het aantal antwoorden van een 

referentiegroep kan per vraag variëren ten gevolge van non respons of nieuw toegevoegde 

vragen. 

 

Rubriekscores 

De vragenlijst is ingedeeld in een aantal vragenclusters of rubrieken. In de rapportage worden 

deze rubrieken over de school en het onderwijs met elkaar vergeleken. Het gaat dan om de 

rubriekscores. Deze rubriekscores hebben dus niet betrekking op een enkele vraag, maar op een 

cluster van vragen.  

 

Tevredenheidscijfers en Rapportcijfer 

Een Tevredenheidscijfer in de samenvatting is een gemiddelde op basis van de antwoorden op 

alle vragen over het desbetreffende onderwerp of thema in een rubriek, bijvoorbeeld rubriek 1: 

‘Contact met de school’. 

Het Rapportcijfer in de samenvatting is het cijfer dat de ouders aan de school als geheel gaven op 

vraag 68. 

 

Belangrijkste verschillen met de benchmark 

De resultaten van uw school worden vergeleken met de resultaten van de andere scholen die 

hebben deelgenomen (benchmark). In het Hoofdstuk ‘Overzicht(en)’ worden de 10 belangrijkste 

positieve en 10 belangrijkste negatieve afwijkingen aangegeven.  

 

Satisfactie-prioriteiten matrix 

In de samenvatting en in ‘overzicht(en)’ van het rapport wordt per rubriek van vragen een 

overzicht gegeven van de mate waarin de ouders tevreden zijn evenals het belang dat zij aan dat 

onderwerp hechten. De uitkomsten worden afgedrukt in een Satisfactie-prioriteiten matrix. De 

matrix geeft de relatieve positie weer van belang en tevredenheid. De matrix biedt enerzijds inzicht 

in eventuele ‘punten voor profilering’. Dit zijn onderwerpen die ouders zeer belangrijk vinden en 

waarover zij ook zeer tevreden zijn. Anderzijds zijn er eventuele ‘aandachtspunten voor beleid’. Dit 

zijn de onderwerpen die ouders eveneens zeer belangrijk vinden, maar waarover zij minder 

tevreden zijn. 

 

Statistische verantwoording 

Voor de statistische betrouwbaarheid van de Oudertevredenheidspeiling geldt dat wij uitgaan van 

een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Mocht een Oudertevredenheidspeiling niet aan dit niveau 

voldoen, dan maken wij hier melding van in de rapportage. Voor meer informatie over de 

statistische verantwoording kunt u de bijlage achterin de rapportage raadplegen. 
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Samenvat t ing  
 

Achtergrondgegevens 

Eerder dit jaar heeft PCBS De Gantel deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.  

Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 194 van de 367 ouders deelgenomen. Dat is een 

responspercentage van 53%. Deze 194 ouders/respondenten hebben de peiling voor 241 

leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen 

invullen. 

 

Waardering en betrokkenheid 
 

Rapportcijfer 

 
De ouders/verzorgers hebben verschillende aspecten van de school een rapportcijfer gegeven. In 

de tabel hieronder zijn de rapportcijfers weergegeven.  

 

 
 

 

 

 89% van de ouders is tevreden over de mate waarin leerkracht naar ouders luistert. 

 90% van de ouders is tevreden over de inzet en motivatie van de leerkracht. 

 88% van de ouders is tevreden over de omgang van de leerkracht met de leerlingen. 

 

 80% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over het kind. 

 

 

  

6,95 
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6,98 
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Contact met de school 

De leerkracht 
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Communicatie met ouders 

PCBS De Gantel 
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Tevredenheid 
Hieronder wordt een (automatisch gegenereerde) samenvatting weergegeven van de 

opvallendste punten per rubriek. Indien er in een rubriek geen opvallende punten zijn, wordt deze 

rubriek niet weergegeven. Door afrondingsverschillen is het mogelijk dat het genoemde 

percentage afwijkt van de percentages uit de betreffende vraag. 

 

Contact met de school 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'De informatie die u krijgt over de 

school' (92% van de ouders is hierover tevreden).  
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Informatievoorziening over het kind' (19%) en 

'Manier van communiceren' (19%).  
 
De leerkracht 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Inzet en motivatie leerkracht' 

(90% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 'Mate waarin 

leerkracht naar ouders luistert' (89%).  
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Extra individuele zorg voor leerlingen' (19%) en 

'De opvang bij afwezigheid van de leerkracht ' (16%).  

 
Contact met de leerkracht 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Aantal 10 minuten gesprekken' (32%) en 

'Aantal rapporten' (22%).  
 
Begeleiding 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht met de 

leerlingen' (88% van de ouders is hierover tevreden).  
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Begeleiding leerlingen met problemen' (17%) 

en 'De mate waarin het handelingsplan met u wordt besproken' (17%).  
 
Externe communicatie 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Nieuwsbrief' (94% van de ouders 

is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 'Website' (89%).  
 
schoolspecifieke zaken 
Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'De hygiëne op school' (34%) en 'De overblijf 

tussen de middag met ondersteuning door overblijfouders' (22%).  
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Belang 
Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van verschillende aspecten van het onderwijs 

nagegaan welk belang ouders daaraan hechten. In onderstaande figuur staat een opsomming 

van de vijf aspecten die de ouders van PCBS De Gantel het belangrijkst vinden. Ter vergelijking is 

daarnaast de 'landelijke top vijf' opgenomen. 

 

 
 

 

Net als de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van PCBS De Gantel 'de 

leerkracht' het belangrijkst. 

De aspecten komen overeen met de verschillende vraagrubrieken 
 

Belangcijfers 
De vragenlijst van de OTP is ingedeeld in een aantal rubrieken (aspecten van het onderwijs) met 

verschillende soorten vragen. Verschillende rubrieken betreffen waarderingsvragen, waarbij is 

nagegaan hoe tevreden ouders zijn over verschillende aspecten van de school. Voor de rubrieken 

afkomstig uit onze standaard vragen uit de Vragenplanner is ook gevraagd hoe belangrijk de 

ouders de rubrieken vinden voor ‘een goede school’. Dit wordt in het rapport uitgedrukt in 

belangcijfers. 

 

In de figuur hieronder staan de belangcijfers per vraagrubriek voor PCBS De Gantel weergegeven 

voor de rubrieken die uit onze standaardvragen uit de Vragenplanner zijn overgenomen. Tevens 

zijn de cijfers van de vorige deelname opgenomen (indien van toepassing). Ter vergelijking zijn ook 

de cijfers opgenomen van de referentiegroep. De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het 

cijfer. De rubriek met het hoogste cijfer staat op 1. 

 

 

 

  

 Onze school Alle scholen 

1 De leerkracht De leerkracht 
2 Contact met de leerkracht Begeleiding 
3 Begeleiding Contact met de leerkracht 
4 Contact met de school Contact met de school 

Belang      Referentie 

 Peiling 2016 Peiling 2014 Onderbouw  Bovenbouw   Alle scholen 

1. De leerkracht 9.7 9.6 9.7 9.6  9.5 

2. Contact met de leerkracht 9.3 0.0 9.4 9.2  9.0 

3. Begeleiding 9.1 9.6 9.2 9.1  9.4 

4. Contact met de school 8.8 8.5 9.0 8.6  8.4 
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Tevredenheidcijfers 
De vragenlijst van de OTP is ingedeeld in een aantal rubrieken (aspecten van het onderwijs) met 

verschillende soorten vragen. Een aantal rubrieken betreffen tevredenheidsvragen, waarbij is 

nagegaan hoe tevreden de ouders zijn over verschillende aspecten van de school. Dit wordt 

uitgedrukt in een tevredenheidscijfer per rubriek.  

 

In de figuur hieronder staan de tevredenheidscijfers per vraagrubriek voor PCBS De Gantel 

weergegeven voor de rubrieken die uit onze standaardvragen uit de Vragenplanner zijn 

overgenomen. Tevens zijn de cijfers van de vorige deelname opgenomen (indien van toepassing). 

Ter vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de referentiegroep. 

 

De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer, met de hoogste waardering op nummer 1. 

 

 
 
 

 

 

Tevredenheid      Referentie 

 Peiling 2016 Peiling 2014 Onderbouw  Bovenbouw   Alle scholen 

1. De leerkracht 7.5 7.8 7.6 7.7  7.9 

2. Contact met de leerkracht 6.9 0.0 6.9 6.9  7.2 

3. Contact met de school 6.8 6.0 6.9 6.8  7.4 

4. Begeleiding 6.7 6.5 7.0 6.9  7.3 
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Vergelijking met vorige peiling  
Indien de school al eerder een OTP heeft afgenomen wordt hieronder  een grafische vergelijking 

gemaakt met de tevredenheidsscores van de vorige peiling en de huidige peiling. 

 

Met de gele punten worden de resultaten van de vorige peiling weergegeven. De blauwe punten 

geven de resultaten weer van de huidige peiling. 

 

 
 

 

In vergelijking met de vorige peiling wordt de school beter beoordeeld op de rubrieken: 
 Begeleiding   0.2 

 Contact met de school   0.8 

Minder goed beoordeeld wordt de rubriek: 
 De leerkracht   -0.3 

 

De rubriek ‘contact met de leerkracht’ was in 2014 niet in de vragenlijst opgenomen. 
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Conc lus ie  
 

Top 10 tevredenheid en ontevredenheid 
In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van PCBS 

De Gantel. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de referentiegroep vermeld. 

In de tabellen wordt alleen de ‘top10’ weergegeven. 

 

 In de tabel ‘Top 10 Tevredenheid’ wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die 

door veel ouders/verzorgers positief gewaardeerd worden, met de percentages tevreden 

respondenten.  

 

 In de tabel ‘Top 10 Ontevredenheid’ staan de onderwerpen waarover relatief veel ouders 

ontevreden waren, met de bijbehorende percentages.  

 

 

 ‘Top 10’ Tevredenheid 

 

 

 

 ‘Top 10’ Ontevredenheid 

 

 

   Referentie 

Pluspunten PCBS De Gantel  Alle scholen 

1. Nieuwsbrief 94%  93% 

2. De informatie die u krijgt over de school 92%  Eigen vraag 

3. Inzet en motivatie leerkracht 90%  93% 

4. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 89%  92% 

5. Website 89%  75% 

6. Omgang leerkracht met de leerlingen 88%  93% 

7. Betrokkenheid leerkracht bij leerlingen 87%  91% 

8. Telefonische bereikbaarheid 87%  84% 

9. Mate van nakomen afspraken leerkrachten 86%  88% 

10. Gelegenheid om met de leerkracht te praten 84%  93% 

   Referentie 

Verbeterpunten PCBS De Gantel  Alle scholen 

1. De hygiëne op school 34%  Eigen vraag 

2. Aantal 10 minuten gesprekken 32%  12% 

3. Aantal rapporten 22%  31% 

4. Het nieuwe aanbod van Hajo Jobing waarin 

professionele krachten de overblijf coördineren 
22%  Eigen vraag 

5. De overblijf tussen de middag met ondersteuning 

door overblijfouders 
22%  Eigen vraag 

6. Informatievoorziening over het kind 19%  15% 

7. Open staan van klachten 19%  12% 

8. Manier van communiceren 19%  9% 

9. Extra individuele zorg voor leerlingen 19%  12% 

10. Het gebruik van computers en ipads in de klas 17%  Eigen vraag 
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Satisfactie en Prioriteiten 

 
Als ouders en verzorgers over belangrijke onderwerpen meer tevreden zijn dan gemiddeld dan kan 

de school zich op die onderwerpen profileren. Als zij echter over belangrijke onderwerpen niet 

tevreden zijn dan is die rubriek een aandachtspunt voor het kwaliteitsbeleid van de school. 

 

In het diagram hieronder worden de belang- en tevredenheidsscores per rubriek in combinatie 

met elkaar grafisch weergegeven.  

De verticale lijn representeert de gemiddelde belangscore (9.24) van de school en geeft aan 

welke rubrieken de ouders en verzorgers het belangrijkste vinden.  

De horizontale lijn staat voor de gemiddelde tevredenheidsscore (6.96) van de school en geeft 

weer hoe tevreden men gemiddeld is over de aspecten van de school en het onderwijs. 

 

Als de respondenten van PCBS De Gantel over een aspect relatief meer tevreden zijn en er tevens 

een relatief hoog belang aan hechten staan deze in het assenstelsel in het kwadrant rechtsboven. 

Als zij echter een relatief hoog belang hechten aan een aspect van de school maar niet zo 

tevreden zijn staat dat aspect in het kwadrant rechtsonder. 

 

 

Satisfactie en Prioriteiten Matrix  
 

 
De school scoort op de volgende rubriek 'Meer belangrijk/Meer tevreden': 
2. De leerkracht 

 

De school scoort op de volgende rubriek 'Meer belangrijk/Minder tevreden': 
4. Contact met de leerkracht 
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Resu l ta ten  
Op de volgende pagina’s vindt u de legenda en de resultaten van de enquête weergegeven per 

vraag en rubriek. Op pagina 6 staat de uitleg van de gebruikte termen en begrippen. 

Per vraag worden de resultaten in twee vormen weergegeven: 
 

1. Percentages 
2. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over de school? 

 
 

In bovenstaand voorbeeld leest u van links naar rechts achtereenvolgens: 

 Het vraagnummer. 

 Het onderwerp. 

 De antwoordmogelijkheden (onder elkaar).  

 Achter 'Niets ingevuld' staat het aantal personen dat de vraag niet beantwoord heeft. 

 Per antwoordmogelijkheid het aantal verkregen antwoorden bij 'PCBS De Gantel'. 

 Per antwoordmogelijkheid het percentage verkregen antwoorden bij 'PCBS De Gantel'. 

 Grafische weergave van het aantal antwoorden met behulp van een staafdiagram. 

 De oranje balken verwijzen naar 'PCBS De Gantel'. 

 Door afronding op hele getallen kan de som van de percentages afwijken van 100%. 

 

2. Scores 
2. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over de school? 

 

 
 

Vergelijking van gemiddelde scores: 

 Bij de vergelijking van gemiddelden op de volgende pagina's wordt de gemiddelde waarde 

van de antwoorden op een vraag weergegeven op een schaal van 1 tot en met 4. 

 De waarde van de referentiegroep Alle scholen wordt extra aangegeven door een verticale 

lijn. 

 De gemiddelde waardes worden weergegeven met behulp van een donker blokje. De 

spreiding (uitgedrukt in standaarddeviaties) wordt weergegeven met een lichtere kleur links en 

rechts van het donkere blokje. 

Er geldt: hoe meer de antwoorden van de respondenten op een vraag van elkaar verschillen, des 

te groter de spreiding (de balk wordt langer). Als alle respondenten hetzelfde antwoord kiezen 

(d.w.z. men is het helemaal met elkaar eens) dan is de spreiding 0 en wordt er geen horizontale 

balk afgedrukt. In de rechtermarge staan de gemiddelde waarde en het aantal respondenten 

voor die vraag. 
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Rubriek 0 Algemeen percentages 
 
1. Ik vul deze lijst in voor mijn kind in groep... 

 
  



PCBS De Gantel, Den Haag 

16                                                                                                                                  Scholen met Succes 

Rubriek 1 Contact met de school percentages 
 
2. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over de school? 

 
3. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 

 
4. Hoe tevreden bent u over de manier waarop de school met u communiceert? 

 
5. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de directeur? 

 
6. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de directie te praten? 

 
7. Hoe tevreden bent u over de afhandeling van opmerkingen/klachten door de directie?  

 
  



Resultaten Ouderpeiling 2016 

17                                                                                                                                  Scholen met Succes
  

Rubriek 1 Contact met de school scores 
 
2. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over de school? 

 
3. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 

 
4. Hoe tevreden bent u over de manier waarop de school met u communiceert? 

 
5. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de directeur? 

 
6. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de directie te praten? 

 
7. Hoe tevreden bent u over de afhandeling van opmerkingen/klachten door de directie?  
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Rubriek 1 Contact met de school percentages (vervolg) 
 
8. Hoe tevreden bent u over het open staan van de school voor klachten / positieve kritiek? 

 
9. Welk rapportcijfer geeft u het contact met de school? (1=laag, 10=hoog) 

 
10. Hoe belangrijk vindt u contact met de school voor een goede school? 

 
11. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage.  
De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 1 Contact met de school scores (vervolg) 
 
8. Hoe tevreden bent u over het open staan van de school voor klachten / positieve kritiek? 

 
9. Welk rapportcijfer geeft u het contact met de school? (1=laag, 10=hoog) 

 
10. Hoe belangrijk vindt u contact met de school voor een goede school? 

 
11. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage.  
De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 2 De leerkracht percentages 
 
12. Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht naar u luistert? 

 
13. Hoe tevreden bent u over de inzet en motivatie van de leerkracht? 

 
14. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de leerkracht afspraken nakomt? 

 
15. Hoe tevreden bent u over de betrokkenheid van de leerkracht bij de leerlingen? 

 
16. Is de leerkracht voldoende in staat om uw kind persoonlijke aandacht te geven? 

 
17. Hoe tevreden bent u over de extra individuele zorg die de leerkracht geeft aan kinderen die 

dat nodig hebben? 
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Rubriek 2 De leerkracht scores 
 
12. Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht naar u luistert? 

 
13. Hoe tevreden bent u over de inzet en motivatie van de leerkracht? 

 
14. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de leerkracht afspraken nakomt? 

 
15. Hoe tevreden bent u over de betrokkenheid van de leerkracht bij de leerlingen? 

 
16. Is de leerkracht voldoende in staat om uw kind persoonlijke aandacht te geven? 

 
17. Hoe tevreden bent u over de extra individuele zorg die de leerkracht geeft aan kinderen die 

dat nodig hebben? 
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Rubriek 2 De leerkracht percentages (vervolg) 
 
18. Vindt u dat de duo-leerkrachten goed samenwerken?  

 
19. Wordt er binnen de school, tussen de leerkrachten, intern begeleider en de directie, goed 

samengewerkt? 

 
20. Hoe tevreden bent u over de opvang bij afwezigheid van de leerkracht?  

 
21. Welk rapportcijfer geeft u de leerkracht? (1=laag, 10=hoog) 

 
22. Hoe belangrijk vindt u de leerkracht voor een goede school? 

 
23. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 2 De leerkracht scores (vervolg) 
 
18. Vindt u dat de duo-leerkrachten goed samenwerken?  

 
19. Wordt er binnen de school, tussen de leerkrachten, intern begeleider en de directie, goed 

samengewerkt? 

 
20. Hoe tevreden bent u over de opvang bij afwezigheid van de leerkracht?  

 
21. Welk rapportcijfer geeft u de leerkracht? (1=laag, 10=hoog) 

 
22. Hoe belangrijk vindt u de leerkracht voor een goede school? 

 
23. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 3 Contact met de leerkracht percentages 
 
24. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de groepsleerkracht van u kind(eren) te 

praten? 

 
25. Hoe tevreden bent u over de afhandeling van opmerkingen/klachten door de leerkrachten? 

 
26. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de leerkracht rekening houdt met de kenmerken van 

uw kind? 

 
27. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de leerkracht gebruik maakt van uw kennis over uw 

kind? 

 
28. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de intern begeleider te praten? 

 
29. Hoe tevreden bent u over het aantal 10 minuten gesprekken met de leerkracht van uw kind? 
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Rubriek 3 Contact met de leerkracht scores 
 
24. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de groepsleerkracht van u kind(eren) te 

praten? 

 
25. Hoe tevreden bent u over de afhandeling van opmerkingen/klachten door de leerkrachten? 

 
26. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de leerkracht rekening houdt met de kenmerken van 

uw kind? 

 
27. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de leerkracht gebruik maakt van uw kennis over uw 

kind? 

 
28. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de intern begeleider te praten? 

 
29. Hoe tevreden bent u over het aantal 10 minuten gesprekken met de leerkracht van uw kind? 

 
  



PCBS De Gantel, Den Haag 

26                                                                                                                                  Scholen met Succes 

Rubriek 3 Contact met de leerkracht percentages (vervolg) 
 
30. Hoe tevreden bent u over de informatie over uw kind tijdens de 10 minuten gesprekken? 

 
31. Hoe tevreden bent u over het aantal rapporten dat uw kind krijgt? 

 
32. Hoe tevreden bent u over de informatie over uw kind in het rapport? 

 
33. Welk rapportcijfer geeft u het contact met de leerkracht? (1=laag, 10=hoog) 

 
34. Hoe belangrijk vindt u contact met de leerkracht voor een goede school? 

 
35. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 3 Contact met de leerkracht scores (vervolg) 
 
30. Hoe tevreden bent u over de informatie over uw kind tijdens de 10 minuten gesprekken? 

 
31. Hoe tevreden bent u over het aantal rapporten dat uw kind krijgt? 

 
32. Hoe tevreden bent u over de informatie over uw kind in het rapport? 

 
33. Welk rapportcijfer geeft u het contact met de leerkracht? (1=laag, 10=hoog) 

 
34. Hoe belangrijk vindt u contact met de leerkracht voor een goede school? 

 
35. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 4 Begeleiding percentages 
 
36. Hoe tevreden bent u over de begeleiding van leerlingen met problemen? 

 
37. Hoe tevreden bent u over  de extra mogelijkheden voor goede leerlingen? 

 
38. Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht met de kinderen omgaat? 

 
39. Hoe tevreden bent u over de voorbereiding van de leerlingen op het voortgezet onderwijs? 

 
40. Hoe tevreden bent u over het aanbieden van de leerstof in verschillende niveaus? 

 
41. Welke problemen heeft u zelf ervaren bij uw kind? 

 
De opmerkingen bij ‘anders, namelijk’ op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 4 Begeleiding scores 
 
36. Hoe tevreden bent u over de begeleiding van leerlingen met problemen? 

 
37. Hoe tevreden bent u over  de extra mogelijkheden voor goede leerlingen? 

 
38. Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht met de kinderen omgaat? 

 
39. Hoe tevreden bent u over de voorbereiding van de leerlingen op het voortgezet onderwijs? 

 
40. Hoe tevreden bent u over het aanbieden van de leerstof in verschillende niveaus? 

 
41. Welke problemen heeft u zelf ervaren bij uw kind? 

De antwoorden op deze vraag lenen zich niet voor verwerking in een waarderingsscore. 
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Rubriek 4 Begeleiding percentages (vervolg) 
 
42. Wilt u bij een van deze onderwerpen meer ondersteund worden? 

 
De opmerkingen bij ‘anders, namelijk’ op de open vraag vindt u achterin het rapport.  

 

43. Hoe tevreden bent u over de mate waarin het handelingsplan met u wordt besproken? 

 
44. Welke problemen heeft u ervaren in de klas? 

 
De opmerkingen bij ‘anders, namelijk’ op de open vraag vindt u achterin het rapport.  

 

45. Heeft de culturele samenstelling van de klas invloed op de ontwikkeling van uw kind(eren)? 
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Rubriek 4 Begeleiding scores (vervolg) 
 
42. Wilt u bij een van deze onderwerpen meer ondersteund worden? 

De antwoorden op deze vraag lenen zich niet voor verwerking in een waarderingsscore. 

 
43. Hoe tevreden bent u over de mate waarin het handelingsplan met u wordt besproken? 

 
44. Welke problemen heeft u ervaren in de klas? 

De antwoorden op deze vraag lenen zich niet voor verwerking in een waarderingsscore. 

 
45. Heeft de culturele samenstelling van de klas invloed op de ontwikkeling van uw kind(eren)? 
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Rubriek 4 Begeleiding percentages (vervolg) 
 

46. Welk rapportcijfer geeft u de begeleiding op school? (1=laag, 10=hoog) 

 
47. Hoe belangrijk vindt u de begeleiding voor een goede school? 

 
48. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 4 Begeleiding scores (vervolg) 
 
46. Welk rapportcijfer geeft u de begeleiding op school? (1=laag, 10=hoog) 

 
47. Hoe belangrijk vindt u de begeleiding voor een goede school? 

 
48. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 5 Externe communicatie percentages 
 
49. Bezoekt u de website van de school? 

 
50. Hoe tevreden bent u over de website van de school? 

 
51. Gebruikt u de website van de school om actuele informatie over de school te krijgen?  

 
52. Hoe tevreden bent u over de inhoud en leesbaarheid van de schoolgids? 

 
53. Gebruikt u de schoolgids als naslagwerk?  

 
54. Hoe tevreden bent u over de telefonische bereikbaarheid van de school? 
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Rubriek 5 Externe communicatie scores 
 
49. Bezoekt u de website van de school? 

 
50. Hoe tevreden bent u over de website van de school? 

 
51. Gebruikt u de website van de school om actuele informatie over de school te krijgen?  

 
52. Hoe tevreden bent u over de inhoud en leesbaarheid van de schoolgids? 

 
53. Gebruikt u de schoolgids als naslagwerk?  

 
54. Hoe tevreden bent u over de telefonische bereikbaarheid van de school? 
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Rubriek 5 Externe communicatie percentages (vervolg) 
 
55. Hoe tevreden bent u over de nieuwsbrief? 

 
56. Hoe blijft u op de hoogte van informatie over de school? 

 
57. Hoe wordt u het liefst geinformeerd? 

 
58. Over welke onderwerpen zou u (meer) willen worden geinformeerd? 

        De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  

 

59. Welk rapportcijfer geeft u de school voor de communicatie met ouders? (1=laag, 10=hoog) 

 
60. Hoe belangrijk vindt u de communicatie met ouders voor een goede school? 

 
61. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 

De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 5 Externe communicatie scores (vervolg) 
 
55. Hoe tevreden bent u over de nieuwsbrief? 

 
56. Hoe blijft u op de hoogte van informatie over de school? 

De antwoorden op deze vraag lenen zich niet voor verwerking in een waarderingsscore. 

 
57. Hoe wordt u het liefst geinformeerd? 

De antwoorden op deze vraag lenen zich niet voor verwerking in een waarderingsscore. 

 
58. Over welke onderwerpen zou u (meer) willen worden geinformeerd? 

        De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  

 

59. Welk rapportcijfer geeft u de school voor de communicatie met ouders? (1=laag, 10=hoog) 

 
60. Hoe belangrijk vindt u de communicatie met ouders voor een goede school? 

 
61. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 

De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 6 schoolspecifieke zaken percentages 
 
62. Weet u waar de ouderbijdrage voor wordt gebruikt? 

 
63. Weet u welke ICT middelen er worden gebruikt op school? 

 
64. Hoe tevreden bent u over het gebruik van computers en ipads in de klas? 

 
65. Vindt u dat er meer moet worden gewerkt met computers en ipads? 

 
66. Hoe tevreden bent u over het aanbod van culturele vakken? 

 
67. Zou u een groter aanbod van culturele vakken wensen, ook als dit ten koste gaat van het 

reguliere onderwijs? 
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Rubriek 6 schoolspecifieke zaken scores 
 
62. Weet u waar de ouderbijdrage voor wordt gebruikt? 

 
63. Weet u welke ICT middelen er worden gebruikt op school? 

 
64. Hoe tevreden bent u over het gebruik van computers en ipads in de klas? 

 
65. Vindt u dat er meer moet worden gewerkt met computers en ipads? 

 
66. Hoe tevreden bent u over het aanbod van culturele vakken? 

 
67. Zou u een groter aanbod van culturele vakken wensen, ook als dit ten koste gaat van het 

reguliere onderwijs? 
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Rubriek 6 schoolspecifieke zaken percentages (vervolg) 
 
68. Bent u bereid om een hogere ouderbijdrage te betalen voor het aanbod van culturele vakken? 

 
69. Hoe tevreden bent u over het aanbod van lichamelijke opvoeding en bewegingsonderwijs? 

 
70. Zou u meer uren lichamelijk opvoeding en bewegingsonderwijs willen, ook als dit ten koste 

gaat van het reguliere onderwijs? 

 
71. Hoe tevreden was u over de overblijf tussen de middag met ondersteuning door 

overblijfouders? 

 
72. Hoe tevreden bent u over het nieuwe aanbod van Hajo Jobing waarin professionele krachten 

de overblijf coordineren? 

 
73. Hoe tevreden bent u over de hygiene op school? 

 
74. Heeft u er behoefte aan om met de ouders uit de MR via achterbanvergaderingen mee te 

praten over het beleid op school? 

 
75. Zo ja, aan welke onderwerpen denkt u dan? 

De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Rubriek 6 schoolspecifieke zaken scores (vervolg) 
 
68. Bent u bereid om een hogere ouderbijdrage te betalen voor het aanbod van culturele vakken? 

 
69. Hoe tevreden bent u over het aanbod van lichamelijke opvoeding en bewegingsonderwijs? 

 
70. Zou u meer uren lichamelijk opvoeding en bewegingsonderwijs willen, ook als dit ten koste 

gaat van het reguliere onderwijs? 

 
71. Hoe tevreden was u over de overblijf tussen de middag met ondersteuning door 

overblijfouders? 

 
72. Hoe tevreden bent u over het nieuwe aanbod van Hajo Jobing waarin professionele krachten 

de overblijf coordineren? 

 
73. Hoe tevreden bent u over de hygiene op school? 

 
74. Heeft u er behoefte aan om met de ouders uit de MR via achterbanvergaderingen mee te 

praten over het beleid op school? 

 
75. Zo ja, aan welke onderwerpen denkt u dan? 

De antwoorden op de open vraag vindt u achterin het rapport.  
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Overz ich t (en)  
 

Ordening van de vragen op basis van percentiel 
 

U ziet hieronder de tevredenheidsvragen geordend in hun relatie tot de referentiegroep. Voor 

iedere vraag is berekend hoeveel procent van de andere scholen op dit punt minder goed scoort 

dan PCBS De Gantel; dit percentage is gebruikt om de vragen te sorteren. Deze manier van 

ordenen heet een percentiel en geeft veel informatie over hoe de school zich verhoudt tot de 

andere scholen.  

Voor de duidelijkheid is bij iedere vraag ook de score weergegeven en het verschil met de 

referentiegroep. 
 

De 10 hoogste percentielen 

 
      Onderwerp                                                       Percentiel   Ontevreden                             Tevreden    Score n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hieronder staan voorbeelden van conclusies die u op basis van de tabel kunt trekken. 
 

Onze school scoort landelijk goed waar het gaat om: 
  'Website' (Beter dan 77%) 

  'Nieuwsbrief' (Beter dan 49%) 

  'Betrokkenheid leerkracht bij leerlingen' (Beter dan 46%) 
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De 10 laagste percentielen 

 
      Onderwerp                                                       Percentiel   Ontevreden                             Tevreden    Score n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hieronder staan voorbeelden van conclusies die u op basis van de tabel kunt trekken. 
 

Onze school zou landelijk gezien meer aandacht kunnen besteden aan: 
  'Manier van communiceren'  

  'Begeleiding leerlingen met problemen'  

  'Extra mogelijkheden goede leerlingen'  
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Belang- en tevredenheidsscores per rubriek 
Op de volgende pagina’s vindt u per rubriek de belang- en tevredenheidsscores voor de school 

met, voor zover van toepassing, ook die van de locaties, de vorige peiling, de denominatie, het 

onderwijsconcept, onder- en bovenbouw, en scholen met gelijk gewicht 

 

 
PCBS De Gantel 2016 
 

 
Hierboven staat op een schaal van 1 tot en met 10 een overzicht van het belang dat ouders van 

leerlingen van PCBS De Gantel aan de genoemde onderwerpen hechten. 
Daarachter staat de tevredenheid van de ouders van leerlingen met het desbetreffende 

onderwerp uitgedrukt in een gemiddelde waarde op een schaal van 1 tot en met 10. 
    

 
  

 Rubriek Belang Tevredenheid 

1. Begeleiding 9,1 6,7 
2. De leerkracht 9,7 7,5 
3. Contact met de school 8,8 6,8 
4. Contact met de leerkracht 9,3 6,9 
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PCBS De Gantel 2014 
 

 
Hierboven staat op een schaal van 1 tot en met 10 een overzicht van het belang dat ouders van 

leerlingen van PCBS De Gantel in 2014 aan de genoemde onderwerpen hechtten. 
Daarachter staat de tevredenheid van de ouders van leerlingen met het desbetreffende 

onderwerp uitgedrukt in een gemiddelde waarde op een schaal van 1 tot en met 10. 
    

 
  

 Rubriek Belang Tevredenheid 

1. Begeleiding 9,6 6,5 
2. De leerkracht 9,6 7,8 
3. Contact met de school 8,5 6,0 
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Alle Scholen  
 

 
Hierboven staat op een schaal van 1 tot en met 10 een overzicht van het belang dat ouders van 

leerlingen van alle scholen aan de genoemde onderwerpen hechten. 
Daarachter staat de tevredenheid van de ouders van leerlingen met het desbetreffende 

onderwerp uitgedrukt in een gemiddelde waarde op een schaal van 1 tot en met 10. 
    

 
 

  

 Rubriek Belang Tevredenheid 

1. Begeleiding 9,4 7,3 
2. De leerkracht 9,5 7,9 
3. Contact met de school 8,4 7,4 
4. Contact met de leerkracht 9,0 7,2 
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Opmerk ingen en  sugges t ies  
 

11. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 

 

- Het heeft even geduurd voordat ik de nieuwsbrief kon ontvangen. Ik heb hem meerdere malen 

en met andere e-mailadressen aangevraagd en uiteindelijk is dat gelukt. 

- Ouders informeren over wanneer de CITO-toetsen worden afgenomen. 

- Zeer goed dat er wordt gewerkt met een internetpagina en per groep dient deze nog wat vaker 

te worden geüpdatet. Juffen hebben het vaak druk, toch is het prettig om af en toe kort te 

spreken met de juf om te weten hoe het gaat. 

 

- Ik ben van mening dat er veel meer informatie digitaal gedeeld kan worden. Wellicht een eigen 

Gantel app maken waarin de school en/of juf berichtjes kan zetten ipv een brief of prikbord. Ook 

leuk om wekelijks een korte samenvatting te lezen van de activiteiten in de klas. 

- INformatie over mijn kind is matig, maar dat komt omdat de vaste juf ziek is. Haar informatie was 

altijd prima! 

De informatievoorziening vanuit school naar de ouders komt op verschillende manieren: via briefjes 

bij de deur, mails en brieven die de kinderen mee naar huis krijgen. Dat vind ik erg verwarrend. Info 

bij de deur alleen is echt onvoldoende (ik kom niet bij alle kinderen meer bij de klas, alleen nog bij 

de jongste in klas 1b). Brieven die de kinderen mee naar huis krijgen raken soms kwijt (al voor ze 

thuis zijn). Voor mij heeft info per mail de voorkeur (of alles per mail en brief). Zo is het te versnipperd 

en onduidelijk. 

- Er is sinds anderhalf jaar een enorme wisseling van leerkrachten in deze groep wat niet helpt voor 

een stabiele en veilige omgeving van jonge kinderen. 

Er is hier over veel communicatie geweest. Veelal via een brief of mail. Het is fijn om via deze weg 

op de hoogte te blijven. 

Ik ben blij dat de directie gehoor geeft aan de opmerkingen van de ouders, ik heb dan ook de top 

en tips hieronder vermeld: 

- Ik mis in deze brieven inleving voor de ouder en het kind. Het is allemaal heel zakelijk. 

- Ik vraag om transparantie. Graag wil ik weten of een ingezette leerkracht wel of geen diploma 

heeft en wat dat doet voor de kwaliteit van de lessen. Dit wil ik niet horen in de wandelgangen. 

-Ik had graag een lang termijn oplossing gezien i.p.v. het inzetten van steeds korte leerkrachten in 

deze groep. Deze groep heeft net zo veel recht op stabiliteit als in de andere groepen. Misschien 

was het fijn geweest wanneer er tijdens een ouderbijeenkomst meer uitleg was gegeven over de 

oplossingen, alternatieven en om onze zorgen weg te nemen. Het is jammer dat ouders uiteindelijk 

ten einde raad zich moeten melden bij de directie met hun zorgen over deze groep en wat dit met 

hun kind doet. Dan hadden we sneller tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.Wat wel fijn is 

dat de directie dit heeft opgepakt en een stabiele oplossing heeft geboden voor het nieuwe 

schooljaar. Wij hopen dan ook dat deze juf kan blijven totdat juf Anne 100% ingezet kan worden en 

dat deze juf ook weer terug komt als blijkt dat er helaas weer een uitval is na re-integratie (plan B). 

Het is niet wenselijk om dan weer een andere nieuwe leerkracht in te zetten. Niet in deze groep. 

- Mijn dochtertje zit pas een aantal weken op school. 

Dus ik heb nog geen ervaring met contact met de directie. 

Het contact met de juffen verloopt prima en ik ben zeer tevreden. 

- We worden niet op de hoogte gehouden wat betreft kind zelf in de klas en ben niet echt 

enthousiast over de nieuwe juf in de klas bij 2B. Niet Sociaal naar de ouders toe en na een half jaar 

in de klas te staat weet ze nog niet welke kind bij welke ouder(s) hoort. Dit is erg vervend als je je 

kind komt ophalen. Kreeg een keer een andere kind mee totdat ik er zelf wat van zei. 

- Communicatie kan modder dus meervia mail, app ect, veel briefjes met diverse wisselende info 

Bv 3 brieven per kind over schoolreis..moet moderner!vast inloopspreekuur zou handiger zijn 
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- Ik vind het jammer dat we maar weinig horen over hoe onze dochter het in de kleuterklas doet. 

Slechts 2x per jaar een 10-minutengesprek, waarin eigenlijk nogmaals verteld wordt wat al in het 

rapport staat, is niet veel. Door de enorme drukte in de gang bij het ophalen, is er ook na schooltijd 

eigenlijk geen gelegenheid om even van de juf te horen hoe het die dag is gegaan. Dat vind ik 

wel erg jammer, juist ook omdat een kleuter zelf weinig tot niets weet te vertellen over de dag op 

school. Als ouder mis je daardoor wel een heleboel, niet alleen qua beleving, maar ook de kans 

om thuis verder in te gaan op wat er in de klas is gebeurd/besproken. 

- Nvt 

- Onze dochter zit pas sinds april op school dus kunnen nog niet helemaal opjectief alle vragen 

beantwoorden. Tot nu toe zijn we iig erg tevreden 

- Onze zoon zit pas 2 maanden op school, kunnen eea nog niet goed beoordelen. 

- Ik zou het leuk vinden als er als schoolreis voor de kleuters eens iets anders wordt gekozen dan De 

Kieviet. 

Mijn kind is hier nu 3 jaar naar toe geweest. Zou ook weleens Plaswijck in Rotterdam kunnen zijn 

- Het verloop vh onderwijzend personeel dat wij de afgelopen 2,5 jaar hebben meegemaakt 

vinden wij te groot en zijn hier niet tevreden over. 

- De opvang van juf Joyce door juf roos was overmacht. Wel vinden wij het jammer, dat er een 

aankondiging wordt gedaan per 1 juni van een nieuwe juf en wat dan ineens pas na de 

zomervakantie wordt. Je bereidt de kinderen er toch op voor. Verder zouden wij enkel digitale 

brieven voldoende vinden. 

- Geen. 

- Wij vinden gym en muziekonderwijs heel belangrijk. En de afgelopen tijd is er weinig tot geen gym, 

dat vinden we erg jammer. We snappen dat dit te maken heeft met de Cito toets maar vinden dat 

de andere kinderen daardoor wel gewoon moeten kunnen gymen. 

- Waarom in deze tijd nog zoveel brieven? Zo veel werkende ouders tegenwoordig. Van andere 

scholen hoor ik dat ze app's hebben. Dat is toch veel meer van deze tijd. De vernieuwde website is 

al een kleine stap in de goede richting. Alleen erg jammer dat er weinig of laat iets op komt te 

staan. 

- Krijg geen hoogte van hoe mijn kind is en doet op school 

- Het contact met de leerkracht van groep 3a is goed. De informatie vanuit nieuwsbrieven en 

bijzonderheden m.b.t. studiedagen e.d. laat soms te wensen over. Het onderscheid tussen contact 

met school en leerkracht komt voor mij onvoldoende uit de vraagstelling. Wordt er met contact 

met school de directie, nieuwsbrieven bedoeld of het contact met de leerkracht? 

- ik vind het 2 rapporten systeem minder prettig, was toch fijn als je 3 keer per jaar op papier de 

vorderingen kreeg. 

- We hebben het idee dat wanneer we een zorg punt aangeven, deze direct wordt opgepakt. 

Zeker meegedacht met de situatie. 

- Overblijven is een ramp, daar wordt niets aan gedaan, lijkt het. De overblijfjuffen staan met elkaar 

te praten ipv op de kids te letten, eeuwenoud probleem. 

De ene juf van 3A doet enorm haar best en de andere juf haast niets. 

De Gantel kan alleen functioneren op gemiddeld niveau, iedere afwijking is een uitdaging. De 

ontwikkeling van je kind is daardoor erg afhankelijk van de hulp van de juf. De remedial teacher is 

een lachertje. Plannen worden niet gemaakt en miet gedeeld met ouders. Als de directie een 

besluit neemt, gaan ze misschien wel een gesprek aan maar niet open. Keuzes maak je samen, 

niet alleen, dat verwacht school ook van ouders. Keuzes hebben soms nare gevolgen voor 

kinderen, hier heeft de directie geen oog voor. 

De laatste tijd heb ik in onze klas gemerkt dat sommige ouders niet goed Nederlands spreken. Ik 

hoef me niet te bemoeien met gesprekken onderling. Ik stoor me niet als er in een andere taal 

gesproken wordt, wel als ze tijdens gesprekken niet begrijpen wat er gezegd wordt. Als kinderen 

elkaar niet altijd begrijpen of daardoor wen achterstand hebben. Dat vind ik wel vervelend. De 

jassenhaken zijn al een heel schooljaar een groot probleem: doe er iets aan. Andere haken zijn wel 

vervangen maar die van ons niet. Afwezigheid van meester Raymond wordt ook niet 

gewaardeerd. Oefenen voor de loop is niet gebeurd, dat is kwalijk. Die taken horen overgenomen 

te worden. Vorig jaar hebben verschillende ouders aangeven juf Anoe te willen, door een 

handtekeningenactie kreeg de andere klas juf Anoe. Dit lijkt erop dat de directie toch 

gevoelig is voor beïnvloeding. Dat is niet fair. Ik ga er vanuit dat dit komend jaar wordt 

rechtgetrokken. Een aantal ouders zullen hun voorkeur uitspreken. 
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- De mevrouw van de administratie heeft geen vriendelijke en open houding. Het valt haar tot 3 

keer toe niet op dat er iemand bij haar deur staat. Als je een vraag wilt stellen over bijv de 

administratie laat ze blijken dat ze daar eigenlijk geen tijd voor heeft. 

Ik vind dit geen prettige manier van contact. Ik voel me een last, terwijl ik gewoon een ouder ben 

met een vraag. 

Haar antwoorden zijn ook niet vriendelijk van toon. 

Ik vind dit geen warme en fijne indruk van de school en zij is toch de eerste die je ontmoet. 

- Vanuit de klas komen nog veel mededelingen per brief. Deze zou ik (ook) graag via de mail 

ontvangen. 

- Het empatisch vermogen van de directie is zeer laag!! 

- Dat het veelal verstandig zou zijn om een ouder persoonlijk even aan te spreken over 'kleine 

probleempjes/ situatie die zich heeft voorgedaan, in plaats van te emailen. Dit komt soms niet 

correct over bij de ouders. 

- het zou prettig zijn om informatie over de klas terug te krijgen of de groep zelf. 

- In mijn mening zijn er twee verschillende soorten communicatie, 1) over de school in zijn 

algemeenheid 2) informatie over je eigen kind. Dat eerste is goed geregeld door middel van 

nieuwsbrieven, flyers en website in- en op school. Het tweede punt is sterk afhankelijk van de 

leerkracht in de klas. Wij merken dat de leerkrachten in zijn vorige klassen meer informatie met ons 

deelde dan nu gebeurt in klas 4. 

Bijvoorbeeld via flyers naast de deur van de klas of via de groepspagina op de website. En ook via 

persoonlijk contact voor of na school. Het is eigenlijk alleen maar een richtingverkeer. Als ik wat 

over mijn kind wil weten, moet ik het vragen. Het gebeurt bijna nooit dat ik als ouder wordt 

aangesproken over mijn kind (en de voortgang van zijn schoolprestaties/omgang daarvan). Dat is 

wel een gemis omdat je weet dat het ook anders kan. 

- Ik vind dat er meer door de juffen en meesters rechtstreeks naar de ouders gecommuniceerd 

mag worden. Je ziet ze iedere dag en dan vind ik het vreemd dat ik pas op het 10 minuten 

gesprek te horen krijg dat mijn kind bijvoorbeeld meer moet oefenen met lezen. Tevens weten wij 

als ouders niet waar de kinderen in de klas mee bezig zijn. Mail gewoon iedere vrijdag het 

programma wat er de volgende week gedaan gaat worden. Er zijn er kleine dingen, spreek de 

ouders gelijk aan of mail. 

- De informatie die je als ouder krijgt over je kind vinden wij onvoldoende. Onze voorkeur gaat uit 

naar 2x per jaar min. 30 minuten ipv 10 minuten. 

- Goede begeleiding van deze klas is noodzakelijk 

klas 4a is een klasje met veel drukke kinderen. Veel respect voor Juf Anu hoe zij vorig jaar met deze 

klas om is gegaan. Dit jaar zijn er te veel wisselingen van de juffen geweest om deze klas goed te 

kunnen begeleiden. Ik gun deze klas volgende jaar een leerkracht ie meer grip heef top deze klas 

en ook aandacht heeft voor de rustige kinderen. Mijn tip is om professionele begeleiding in deze 

klas in te zetten om te kijken hoe de sfeer in deze klas beter kan worden. 

Nieuwe werkwijze 

We hebben dit jaar een start gesprek gehad (positief) en daarna maar 1 gesprek over hoe het kind 

in de klas functioneert. Ik vind dat te weinig. Dit mede omdat ik bij dat gesprek te horen kreeg dat 

mijn kind het niet goed deed. Daarna ben ik niet meer uitgenodigd voor een gesprek. Ik neem dan 

ook aan dat het nu wel goed gaat. 

Ik vind dat er ook weinig informatie van de juf aan de klas word doorgegeven. Zo vervalt de 

gymles regelmatig. Hierover vind nooit vooraf comunicatie plaats. Ook afwezigheid van de juffen 

ivm cursussen 

wordt niet gemeld. Over de laatste fietsles is ook niet gecommuniceert. 

Ervaring met klachten Deze is gebaseerd op eerdere ervaringen. Zijn niet van dit jaar. 

- Meer tussentijdse gesprekken over de voortgang van mijn kind. 

- Meer rust bij werken op de gang. Er is geen ruimte om ergens apart met de kinderen te zitten voor 

het afnemen van toetsen en met kleuters op de gang is dat heel onrustig. Extra 

deuren/scheidingswanden plaatsen of een rustige ruimte ergens anders in school creeren. 

- Jammer is dat kinderen die wat beter zijn veel word aangeboden, extra opdrachten, 

plusgroepen etc. 

Maar kinderen die minder goed zijn er weinig word geboden, denk aan extra huiswerk, bijles na 

schooltijd etc.. 

- In de brieven zitten soms spel- of typefouten, die moeten er uit gehaald worden. 
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De e-mails hebben geen opmaak, dat maakt het lezen onnodig lastig 

- Bij problemen in de klas, wordt er niet duidelijk gecommuniceerd richting te ouders. 

De directeur ontkent dat er bv problemen zijn, en stuurt bezorgde ouders naar huis. 

Ondertussen wordt er zeer weinig aan het probleem in de klassen gedaan. 

Denk hierbij aan zorgkinderen die meer begeleiding nodig hebben, niet de juiste leraar voor de 

klas, etc 

- Het contact met school is er met name via de leerkrachten. Dit contact is uitermate goed. er is 

nagenoeg geen contact met de directie. 

- Met klachten gaat men serieus om maar kritische opmerkingen worden gebagatelliseerd. 

- Eigen pagina per groep bijhouden is erg leuk! Kijk altijd en foto s en info zijn leuk 

- School is overgegaan op een nieuw rapport systeem en minder 10-minuten gesprekken. Op zich 

goede ontwikkeling. Er is altijd gelegenheid om een leraar aan te spreken. Ik zou alleen graag een 

meer gerichte terugkoppeling van school krijgen over de gemaakte afspraken die gemaakt zijn in 

het studieplan die aan het begin van het jaar zijn besproken. Maakt hij de vorderingen die nodig 

zijn of is er toch nog extra ondersteuning nodig vanuit huis. Ik ben zelf thuis aan de slag gegaan. 

Soms is het lastig te helpen aangezien mijn leermethode (bijv. rekenen) niet meer aansluit met de 

huidige. 

- Ik denk dat de school beter informatie en frequenter informatie kan geven via e-mail. Of via de 

eigen pagina van de klas (gantel.nl) over weekroosters etc; nu hangt er weliswaar het weekplan bij 

de klas maar waarom niet gewoon publiceren via deze site? 

- Onze ervaring is dat we soms te laat info krijgen en ook niet voldoende. De nieuwe manier van 

rapporteren geeft onvoldoende inzicht en met een te lage frequentie. Er is onvoldoende 

mogelijkheid om vanuit de ouders bij te sturen. 

De Gantelbrief is een prima medium. 

Communicatie vanuit de leraar via de site is onvoldoende. Er aan aan het begin van het 

schooljaar verwezen dat ouders naar de site moeten kijken. Dit doen wij wekelijks (op maandag). 

Toch blijkt dat er soms info niet op de site vermeld wordt (bijv. fiets mee naar school, verplicht 

overblijven op school ivm busrit naar voorstelling). Ons voorstel zou zijn om dit soort informatie via 

een groepsmail te versturen. 

- De communicatie is versnippert. Graag zoveel mogelijk in een keer aanbieden. 

- Er wordt hier gevraagd over school. Ik vind school anders dan de leerkrachten. 

De leerkrachten verdienen een 10. Iedere week krijgen wij een update vanuit de leerkrachten. 

TOP! 

De school/ directie vindt ik een ander verhaal. Die verdienen een 6. 

- De juffen van groep 3b en 6b zijn de beste juffen die ik ooit heb ontmoet en alles doet om mijn 

kind eren de beste cijfers te halen in de klas. 

- Een nauw contact met de leerkrachten is voor mij heel belangrijk gebleken en loopt dit schooljaar 

erg goed. Afgelopen jaren vond ik de communicatie minder goed, op e-mail met klachten is in het 

verleden nooit gereageerd. 

- Omdat ouders niet veel meer op school komen mis ik de aansluiting met bv de leraar, de 10 

minuten gesprekken zijn dan te kort om, als er wat speelt, echt tot een kern te komen. Ook door de 

waan van de dag is er voor leraren vaak te weinig tijd net dat beetje meer te doen. De 

administratieve last is voor de leraren (denk ik) erg hoog. Ik vindt wel dat de leraren op de Gantel 

heel vriendelijk en correct zijn! 

- - Kan het Gantelnieuws niet omgezet worden in een digitale nieuwsbrief? 

- Jammer dat de pagina's van de groepen op de website zo slecht gevuld worden door 

leerkrachten. 

- Waarom is de hoofdpagina van de website niet actueel? Er gebeurt zo veel binnen de school 

maar dat is nooit terug te vinden op de website. Ik mis een zoekmogelijkheid op de website. 

- Ik zou het prettig vinden na belangrijke toetsen een mail te ontvangen van de leerkracht hoe mijn 

kind heeft gescoord. Nu zie je dit pas terug in het rapport. 

- Het is prettig dat de directeur nu meer op school is. Hij is, voor ons, goed zichtbaar door bij de 

deur te staan en door de gang te lopen. 

- waardeer de aanwezigheid van de directeur bij aanvang van de schooldag, in de centrale hal! 

- Als er wat is communiceer ik dit eigenlijk altijd via de leerkracht, het komt niet bij mij op om de 

directeur hierover in te lichten. 
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Dit jaar ook niet nodig geweest, maar vorig jaar had ik dat eigenlijk wel moeten doen (achteraf 

gezien) maar de mogelijkheid tot een gesprek met de directeur wordt niet echt aangeboden. 

- Wellicht het school/huiswerk digitaliseren zodat we als ouders mee kunnen kijken hoever ze zijn en 

ze thuis kunnen helpen als iets niet lukt, ook met Naut, Brandaan en Meander zou het fijn dat we dit 

online een pdf van kunnen vinden zodat we ze kunnen begeleiden hierin. 

De digitale agenda is al een vooruitgang als geeft deze niet aan wat er precies is, alleen dat er iets 

is. 

- Mijn zoon wordt door leerkrachten niet goed geleerd en hij is als dom uitgemaakt. 

Na gesprekken te hebben op school met directie bij eerste advies heeft het nog niet geholpen. 

Het is zelf zo erg dat hij niet meer na de klas mag bij die leerkracht. ik kreeg vorig week te horen dat 

zijn advies niet gewijzigd Dit terwijl hij al ruim 4 jaar op deze school zit nooit een klacht is geweest 

over hem. 

Tegen mijn zoon willen ze alles ondernemen maar tegen leerkracht niet die doet niks verkeerd 

Terwijl hij na mijn opmerking aan de leerkracht via e-mail over de kwaliteit van leren en op het 

slecht advies van mijn zoon toch geen reactie van juffen 

raad hier in geven is van niemand . 
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23. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt de leerkracht, kunt u deze 

hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de eindrapportage. 

 

- Als ouder is het moeilijk te oordelen over de samenwerking intern. 

Ik denk dat het voor een leerkracht steeds moeilijker wordt om individuele aandacht te geven aan 

de leerlingen, aangezien de groepen steeds groter worden. 

- Te veel kinderen in de klas. Chaos bij het ophalen van de kinderen. Let op: hier kan de leerkracht 

zelf niets aan doen. 

- Wij vinden liset een super juf!! Heel lief en meegaand met de kids.... 

- Vragen zijn beantwoord over de vaste leerkracht, die helaas nu al een tijd ziek is. De invaller is 

minder goed, ze lijkt weinig empathisch naar de kinderen toe en is kortaf naar de kinderen. Ze lijkt 

ook weinig plezier te ondervinden van haar werk. Een leerkracht is volgens mij essentieel voor goed 

onderwijs 

- Juf Nathalie is geen geschikte leerkracht voor groep 12b en ze krijgt onvoldoende begeleiding. 

Ondanks haar inzet lukt het haar niet om het onderwijsklimaat in de groep prettig te houden. Dit is 

erg jammer. 

Complimenten aan juf Anne en juf evelijn! 

- Het is lastig te beoordelen ivm de wisseling van leerkrachten in deze groep. Ik baseer 

bovenstaand dan ook op de vaste juf Anne en Evelijn voor de woensdag. 

De deskundigheid, stellen van grenzen en in het geven van veiligheid hierin werken zij goed samen. 

Ook de overdracht werkt prima. Ze zijn van elkaar op de hoogte wat er speelt. Ook de feedback 

aan mij is helder en zij nemen goed de tijd om een band op te bouwen met de ouder. 

Helaas door de wisseling van leerkrachten heerst er momenteel onrust in de klas. De leraar begint 

als het ware weer opnieuw. Ook met het leren kennen van de kinderen en hun niveau. Of dit ligt 

aan de overdracht of aan de competenties van de invalkrachten, dat laat ik aan u over. 

Omdat de klassen erg groot zijn kan er niet altijd individuele aandacht geboden worden aan mijn 

kind. Dat is erg jammer. Juist voor de basis van het kind is dit belangrijk. 

En ivm de wisseling : Omdat iedere leerkracht dit weer moet gaan uitvinden, zal dit ook niet 

opgemerkt worden, de aandacht gaat uit naar de hele groep, het leren kennen van de groep. Er 

blijft weinig tijd over om te onderzoeken wat een kind nodig heeft heeft om zich persoonlijk te 

verbeteren. 

- Waar ik dit schooljaar erg over ontevreden ben is de inval leerkracht juf Nathalie. Naar mijn 

mening is ze niet geschikt als leerkracht; in ieder geval niet voor deze doelgroep. Ze heeft geen 

enkele affectie en binding met de kinderen en naar mijn beleving ook geen overwicht op de 

kinderen. Daarnaast mis ik een open houding zowel naar de kinderen als de ouder dat de 

toegankelijkheid niet bevorderd. 

- Inval Leerkracht lijkt de klas alleen door heel streng te zijn onder controle te houden. Lijkt weinig 

tijd te hebben om individuele aandacht aan kinderen te geven. De klas is ook wel erg groot met 29 

kinderen. Ze spreekt ouders niet aan om school activiteiten voor te bespreken als ouders als hulp 

aanwezig zijn. 

Hierdoor zijn activiteiten voor rommelig en weinig gestructureerd. Als ouder krijg je geen informatie 

over wat je kind op school doet en hoe je kind in de klas tot zijn recht komt. Ik hoor alleen maar dat 

het goed gaat. Zou leuk zijn als je hoort wat je kind die dag heeft geleerd of plezierig heeft 

gespeeld. 

- De antwoorden over de leerkracht gelden voor Anne Moerman, niet voor de vervangsters. 

- Bovengenoemde beoordeling betreft de huidige leerkracht, Nathalie. 

- Ik vind de situatie in de klas onvakkundig en de communicatie slecht! Over de school in het 

algemeen vind ik het wel leuk dat ze zoveel organiseren en redelijk flexibel zijn. Daarnaast vind ik 

de nieuwsbrief van de school erg goed. 

Helaas is Juff Anne weggevallen waardoor haar vervangster baarslecht is in de communicatie met 

de kinderen en naar de ouders toe. Helaas ben ik met zeker 5 andere ouders erg ontvreden over 

de communicatie van Juff Nataly naar onze kinderen toe. Wij horen niet of het goed of slecht gaat 

met onze kinden en zij doet niks met onze opmerkingen. 

In 1,5 jaar tijd heeft groep 1/2 B verschillende leerkrachten(zeker 5) gehad en daar kan de 

schoolleiding niks aan doen, maar wat nu voor de klas staat geloven wij niet dat het goed kan zijn 

voor onze kinderen. Hopelijk neemt de schoolleiding deze enquete serieus en hier een wijziging 

aanbrengen. 
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- Vaste juffen zijn top, invalkracht is niet in staat klas goed te leiden...doet haar best maar werkt niet 

geheel fijn...deze klas heeft veel pech gehad al 3 jaar...jammer! Anne en Evelyne zijn super, doen 

echt individueel dingen en kijken naar het kind zelf 

- De twee leerkrachten van groep 1/2C zijn super! 

- Leerkracht verwelkomt kinderen in de ochtend met een hand, maar moet dan niet uitgebreid 

vragen stellen aan kind, want dit veroorzaakt vaak een lange wachtrij van (en ergernis bij) ouders 

met hun kind. De kinderen kunnen hun verhalen ook vertellen als de bel is gegaan, in de kring. 

- Nvt 

- Wij hebben meegemaakt dat een leerkracht ziek was, maar omdat er te veel kinderen verdeeld 

moesten worden over de klassen, mochten wij de kinderen een dag thuis houden. Ik vind dit niet 

kunnen, want als er om een dag vrij wordt gevraagd voor bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie, dan 

wordt hier heel moeilijk over gedaan. 

- Gemaakte afspraken om op een bepaalde manier te werken ad issues v onze dochter zijn niet 

nagekomen. Dit betreuren wij! 

- Juf Sandra en juf Joyce en juf Evelyn zijn alle 3 ontzettend leuk en aardig! Je kunt echt zien dat ze 

dol zijn op de kinderen en erg betrokken zijn. Mijn zoon gaat met plezier naar school en vindt al zijn 

juffen leuk en dat vind ik erg belangrijk. 

Af en toe is de opvang wat rommelig als 1 van hen er niet is, maar dat is ook lastig te organiseren. 

Mijn zoon hoor je er niet over klagen en vindt het allemaal prima. Komt denk ik ook omdat hij alle 

juffen wel kent van het schoolplein. 

- Fijn dat de juffen ook per mail bereikbaar zijn en hun betrokkenheid tonen. 

- Erg onrustig jaar geweest in groep 1/2 D met veel wisselingen van leerkrachten . School heeft dit 

zo goed mogelijk geprobeerd op te vangen , maar het werd toch als onrustig ervaren. 

- Geen 

- We vinden het heel prettig dat het zwangerschapsverlof van juf Joyce wordt opgevangen door 

juf Evelijn. 

Fijn om steeds hetzelfde gezicht te zien! 

Daarnaast alle lof voor juf Sandra, dat is zo'n fijne juf! 

- De laatste tijd is het erg rommelig. Kindjes worden verdeeld over andere klassen, mogen thuis 

blijven en veel wisseling van de wacht qua leerkrachten. 

- ivm het zwangerschapsverlof van de juf van mijn kind worden we netjes op de hoogte gehouden 

. helaas was de leerkracht die het zou overnemen niet meer beschikbaar. Ben erg blij met de 

oplossing dat er bijna altijd dezelfde juf voor de klas staat. 

- Krijg de indruk dat de leerkracht de kinderen graag persoonlijke aandacht wil geven daar waar 

nodig is, maar daar weinig tijd voor is. Hierdoor ook signalen van kinderen niet goed kan opvangen 

en daar dus niets mee kan doen 

- top leerkracht! 

- Juf Anu is echt een super fijne juf, altijd de juiste informatie op de juiste tijd. Ze geeft de klas echt 

inspiratie. Echt een 9 waard! 

- Leerkracht is zeer accuraat in bijhouden van de website en terugkoppeling geven aan de ouders 

over diverse zaken via de e-mail. Dat is zeker heel belangrijk in groep 3. 

- we hebben een incident gehad met een inval leerkracht, de afhandeling daarvan vond ik niet 

prettig 

- De leerkracht is zeer betrokken en zorgt voor de juiste sfeer in de klas, om de noodzakelijke 

stimulans en uitdaging te creëren. 

- Ik houd niet meer bij welke juffen er wel/niet zijn. Er zijn ook steeds verschillende stagiaires. Dat 

vind ik lastig. Juf Marlene is wel okay maar ze schittert niet. Ik zie graag jij de juf dat ze het onwijs 

naar haar zin heeft. Maar misschien verwacht ik teveel. Mijn juffen vroeger waren fantastisch! 

- De groepsleerkracht heeft een betrokken en open houding, zij houdt zich aan de afspraken en 

informeert ons volledig. 

- Leerkrachten moeten niet een dag van te voren melden dat de kinderen de dag erna een toets 

of Cito hebben. Het zou fijn zijn als er iedere maand een planning is!!! 

- Het feit dat de docent niet voldoende persoonlijke aandacht aan kinderen kan geven, ligt naar 

mijn mening aan het feit dat de samenstelling van deze klas niet correct is en er zijn meedere 

kinderen zijn in de klas die veel aandacht van de leerkracht behoeven. Wat ondersteuning zou in 

deze klas een verwelkoming zijn. ( het ligt dus zeker niet alleen maar aan de leerkracht!!) 
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- Leerkracht heeft geen overwicht. Is niet structureel in het handhaven van concequeties. Al weet 

ik dat ze erg haar best doet. 

Was een moeilijk jaar. Voor de leerkracht maar helemaal voor de kinderen. 

- Het werd dit jaar extra moeilijk voor de leerkrachten om goede persoonlijke aandacht aan de 

kinderen te geven naar mijn idee,omdat er dit schooljaar veel te veel wisseling van leerkrachten 

was. Denk dat dit zowel voor de leerkrachten en leerlingen niet bevorderlijk was. 

- In deze (erg drukke en onrustige) klas staan er 2 leerkrachten voor de groep. Vanaf het begin van 

het schooljaar is 1 van de leerkrachten vanwege haar studie een aantal keer niet aanwezig, 

helaas werd dit soms opgevangen door een derde leerkracht. In de 2e helft van het schooljaar 

werd 1 van de leerkrachten op een andere groep geplaatst waardoor er weer een nieuwe 

leerkracht voor de groep stond. Toen er eindelijk weer een heel klein beetje "rust" in de groep terug 

gekeerd was, kwam een brief met de mededeling dat 1 van de juffen t/m einde schooljaar 1 dag 

minder ging werken en dat dit gedeeltelijk opgevangen werd/wordt door de andere juf, maar 

helaas kan zij niet alle dagen en komt er weer een andere juf op die dagen voor de groep staan. 

Er zijn dus weken dat deze zeer drukke en onrustige groep 2 juffen heeft! Dat bevordert de prestatie 

van de klas zeker niet. Door de grootte en drukte van de groep gaat m.i. de aandacht van de 

leerkrachten met name naar de hele drukke kinderen en naar de zwakkere uit de groep en wordt 

de gemiddelde middenmoot hier het dupe van. 

- met betrekking tot de ontevreden over de niet persoonlijke aandacht, denken wij dat onze zoon 

meer zou kunnen bereiken als de 'lastige' kinderen in de klas minder aandacht vragen. Op dit 

moment zitten er ons inziens te veel 'lastige' kinderen waardoor onze zoon niet geheel tot zijn recht 

komt. Met betrekking tot ontevreden is dit van de laatste week dat er opvang van de docent is 

geregeld, waarbij het idee is dat er totaal geen overwicht door de docent is, en er veel ruzie en 

ontevredenheid onder kinderen is. 

- Zie mijn opmerkingen bij vraag 11. 

- Mijn gevoel zegt dat de nieuwe juffen combinatie beter samen werkt dan de oude combinatie 

- Door de grote van de groep is individuele aandacht erg lastig geworden naar mijn. De inzet van 

de leerkracht is zeker aanwezig 

- Weinig communicatie met de ouders. Graag meer mailen wat er speelt. Er is veel aandacht voor 

de "probleem"kinderen zodat de andere kinderen minder aandacht krijgen. ik heb niet het idee 

dat er maximale uit mijn kind wordt gehaald en zeker niet wordt gestimuleerd. En ik begrijp best dat 

dit niet kan met 30 kinderen in de klas, maar mail dan de ouders wat wij kunnen oefenen met de 

kinderen. Waar ben je mee bezig in de klas, wat speelt er .. 

- Kunnen niet duidelijk aangeven waarom een lage score op een toets bv. Door tijdgebrek of de 

kennis is te laag nou zoiets moet een leerkracht van haar kinderen weten want hoe moet een 

ouder het een kind helpen/ stimuleren? 

- Tijdens het laatste 10 min. gesprek met de leerkrachten is afgesproken dat onze dochter meer 

uitdaging zou krijgen in een bepaald vak. Dit is niet gebeurd. 

De leerkrachten zouden meer betrokkenheid kunnen tonen, meer persoonlijke aandacht kunnen 

geven, extra individuele zorg kunnen bieden wanneer er minder leerlingen in een klas zouden 

zitten en er meer ondersteuning zou zijn van buitenaf door bijv. een ib-er (meer uren) en/ of een 

onderwijsassistent. 

Wat betreft het samenwerken tussen de leerkrachten enz. Hier hebben wij als ouders geen duidelijk 

beeld van. Als ouder weet je niet wanneer en hoe vaak er overleg plaats vindt tussen de 

leerkrachten, directeur enz. Dit is best interessant om te weten. 

- Als ouder hebben we een punt van ontevredenheid over de aanpak op school in het algemeen 

en niet zo zeer ten aanzien van de leerkracht. Aan het begin van het schooljaar bleek dat ons kind 

bij de groep zat die extra aandacht nodig had mbt lezen. E3 lees niveau was van deze groep niet 

voldoende. De ouders werden weggestuurd met instructies over hoe te gaan lezen met het kind. In 

de maanden die erop volgenden werden aan de leesinstructies andere instructies toegevoegd: 

Bloon, rekentuin en onlangs nieuwsbegrip. Langer dan 10 minuten elke dag huiswerk doen was niet 

de bedoeling. Wij hebben de boodschap serieus genomen en zijn aan de slag gegaan met ons 

kind (lezen deden we altijd al). Realiteit was dat dit alles zeker niet in 10 minuten lukte. Als ouder 

hebben we ons menigmaal afgevraagd of het normaal was dat een kind in groep 4 met zoveel 

taken naar huis wordt gestuurd. Binnen 10 minuten dan wel, maar realistisch was dat niet. We 

hebben zelf aanpassingen gedaan naar wat we zelf redelijk vonden, maar het geeft geen goed 

gevoel, niet te weten of je op de goede weg zit. Enige terugkoppeling heeft vanuit de school niet 
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plaatsgevonden. We hebben zelf op een gegeven moment geinformeerd naar hoe het ging met 

het kind op school en we kregen het bericht dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Het 

eerste rapport vonden wij echter teleurstellend. Waar wij als ouder behoefte aan hebben is om 

gedurende het school jaar een duidelijke instructie mee te krijgen waar het aandachtspunt voor 

het kind ligt, en niet "Bloon, rekentuin, nieuwsbegrip" zonder enig zwaartepunt. Het aandachtspunt 

bij ons kind lag bij lezen in het begin. We zijn nu gissend over waar het nu op dit moment ligt en of 

we het juiste aandachtspunt eruit lichten. Deze onzekerheid zou niet moet hoeven. Wij hechten 

veel waarde aan een goede opleiding voor ons kind, ook op deze jonge leeftijd waar de basis 

wordt gelegd. We vinden het dan jammer dat er alarmsignalen worden afgegeven en vervolgens 

hierover geen duidelijke en eenduidige opvolging over plaatsvindt. 

- te veel verschillende leerkrachten dit jaar, veel te chaotisch te veel aandacht naar kinderen die 

storend zijn in de klas weinig aandacht over voor de rustige kinderen 

- ik heb mijn ervaring opgeschreven over de huidige juffen. Omdat het er twee zijn heb ik de steeds 

de meest negatieve opgeschreven. 

Ik heb de indruk dat Iris gemotiveerd is maar ik heb nog niet de indruk dat ze ook heeft voor de 

rustige kinderen. Heidi vind ik persoonlijk niet zo geschikt voor deze klas. 

Zie ook de vorige pagina. Ik vraag mij af of er voldoende aandacht is voor de rustige kinderen. Ik 

krijg de indruk dat er veel aandacht gaat naar de kinderen die de les verstoren. 

En geweldig dat mijn kind elke keer een "Superkind" is maar at wil ik helemaal niet. Hij wordt in een 

stramien gezet wat hij helemaal niet nodig heeft. Dat vind ik helemaal jammer. 

- De eerste periode van dit schooljaar is erg onrustig geweest. Groep 4a heeft duo-leerkrachten, 

waarvan er regelmatig 1 afwezig was. Deze combinatie van leerkrachten heeft volgens mij niet 

gewerkt. Hierdoor is er veel onrust in de klas ontstaan in de klas en was de klas zeker niet onder 

controle. Persoonlijk denk ik dat dit invloed heeft gehad op de resultaten van groep4A. 

- Ik merk dat de leerkracht te weinig tijd heeft voor kinderen die overpresteren. Te veel tijd gaat 

naar het omhoog trekken van kinderen die onder het niveau presteren. Te veel kinderen in de klas, 

te weinig aandacht mogelijk 

- Leerkracht van de groep is erg betrokken bij de kinderen. 

- Meer informatie op de website over toetsen. Of wat ze gedaan hebben, waarmee kan ik mijn 

kind thuis helpen. 

- Voor de invaljuf welke 2x is geweest waren veel kinderen bang, maar is na aandringen van ons 

niet meer geweest. De invalmeester die ze onlangs hadden, daar waren ze juist heeel blij mee, 

deze als vaste invalkracht voor de Gantel inhuren? Weet helaas zijn naam nu even niet. Jonge 

man. 

- Ik vind dat de klassen te groot zijn en dat daarom de kinderen die extra aandacht nodig hebben 

deze niet genoeg kunnen krijgen. 

- Toelichting vraag 20: ik doel hier vnl op de opvang tijdens de overblijf. Afwezigheid van de 

leerkracht door ziekte is wel goed geregeld. 

- Klassen zijn te vol. 

Er zijn wel aparte oplossingen, zoals kinderen uit de klas halen en groepjes aan de tafel van de juf 

zetten, maar dat levert de juf niet genoeg tijd op om iedere leerling voldoende aandacht te 

kunnen geven. Doordat de klassen groot zijn is de belasting van de juf erg groot. 

- Leerkracht signaleerde tijdig mogelijke problemen met bepaalde lesstof. Met elkaar hebben we 

besloten hier extra aandacht aan te geven. Gedurende het hele schooljaar werden wij als ouders 

goed bij de behaalde resultaten betrokken. Ons kind ging met sprongen vooruit en nu aan het 

einde van het schooljaar staat hij er geweldig voor! 

- Bij ziekte, wordt er extern een leerkracht voor de klas gezet. Vaak is deze persoon niet in staat om 

de volle klas aan te kunnen. 

Tevens wordt er te weinig aandacht gegeven aan de zogenaamde zorgkinderen. `Deze worden 

aan hun lot overgelaten, of de ouders dienen zelf met oplossingen te komen en te betalen. De 

andere kinderen zijn vaak de dupe van deze zorgkinderen, omdat de klassen overvol raken. 

- De groep is qua aantal te groot en verhoudingsgewijs zitten er teveel kinderen met speciale 

behoeften cq gedrag in de groep. Probleem zit 'm niet zozeer in de leerkrachten maar in de 

samenstelling van de klas. 

- Heb de lkr beoordeling gemiddeld gedaan... Lkr van m'n jongste krijgt hoger cijfer dan van m'n 

oudste 

- Goede leerkracht is belangrijk voor de groei van de kinderen. De kinderen moeten zich gesteund, 



PCBS De Gantel, Den Haag 

56                                                                                                                                  Scholen met Succes 

gerespecteerd, veilig maar ook uitgedaagd voelen. En daar is voor mij de rol van de leraar 

essentieel. 

- ik krijg totaal geen hoogte van de communicatie tussen de leerkrachten en directie van school, 

weet dus ook niet of die er is, communicatie naar ouders toe vind ik erg slecht 

- Ik heb het idee dat de communicatie tussen de twee leerkrachten dit jaar beter kon. 

- Over het algemeen zijn we tevreden over de school en de resultaten die onze kinderen behalen. 

Echter valt er op het gebied van communicatie nog winst te behalen. Te denken aan korte 

berichtjes via de mail aan de ouders over bijv. het mededelen dat er een nieuwe stagejuf komt. En 

dit niet pas doen als die al paar weken aan het werk is. 

- Ook de andere leerkracht krijgt van mij een 10! 

Wat een topteam. 

- Mbt. vraag 19 de actie wordt niet altijd door de interne begeleiders opgevolgd terwijl de 

leerkracht daar wel om heeft gevraagd. 

De huidige juffen in 6b communiceren zeer sterk (iedere week een email en soms meer) en zijn zeer 

betrokken bij de leerlingen. Heel fijn!!!! 

- Voor het eerst in 4 jaar school heb ik leerkrachten getroffen die zien dat niet ieder kind hetzelfde is 

en dat er geen 'standaard'kinderen zijn. Deze juffen bieden de kinderen veel structuur en ook 

ruimte en de afwisseling tussen hard werken en ontspannen vind ik erg goed in balans dit jaar. 

- De leerkrachten voorzien de ouders wekelijks van een e-mail met de dag huiswerken en weetjes 

voor de komende week, dit is zeer gewenst om zodoende je kind ook als ouder thuis goed te 

kunnen ondersteuenen in zijn/haar huiswerk. 

- Dit jaar zien we (voor het eerst) een duidelijke positieve uitwerking van de kwaliteit van het 

onderwijs, mede doordat er twee ervaren en heel enthousiaste ,lieve leerkrachten voor de klas 

staan. 

- Ik vind de juffen de goede balans vinden tussen het leveren van prestaties en een ongedwongen 

sfeer in de klas waar ook ruimte is voor ontspanning. Daarnaast mijn complimenten over het 

wekelijks op de hoogte brengen via de mail. Ook een goede beoordeling van de stagiaire. Die 

doet het ook leuk! 

Een punt van aandacht is misschien iets minder richten op de ouders. Het zijn vaak de zelfde 

ouders die aandacht vragen en dit gaat soms ten kosten van de eerste aandacht van de 

kinderen. 

- Dit schooljaar heeft ons kind een leuke leraar, maar deze schittert vaak door afwezigheid omdat 

deze in de bouwcommissie bovenbouw zit. Ook volgt deze leraar nog een opleiding regelmatig 

een dagdeel. Dit met als resultaat dat deze fulltime leraar er parttime is, en dat is jammer, zeker als 

het een klas is als deze waar best veel persoonlijkheden in zitten. 

Super goed: deze leraar kan als geen ander bijna alle leerlingen motiveren! 

- Ik zou het prettig vinden als ik na belangrijke toetsen een mail ontvang van de leerkracht hoe mijn 

kind heeft gescoord. Nu zie je dit pas terug in het rapport en kan moeilijk bijgestuurd worden. 

Jammer dat de groepspagina op de website niet actueel is. Er gebeurt veel in de klas maar helaas 

zie ik dat op de pagina van de groep niet terug. Ik mis ook het overzicht van data van toetsen/cito 

en andere belangrijke data op de groepspagina. 

Hierdoor wordt vaak te laat begonnen met leren of is niet duidelijk wanneer een toets plaatsvindt. 

- Onze zoon heeft het naar zijn zin. Bij vragen of kleine probleempjes wordt er snel gereageerd en 

ingegrepen. 

- leerkrachten zouden niet hun voorkeuren moeten laten meewegen bij het geven van onderwijs 

aan leerlingen. M.a,w. als leerkrachten een goede verstandhouding hebben met leerlingen, of 

ouders van leerlingen, dan zou dit niet mogen meewegen bij oudergesprekken en/of behaalde 

resultaten. 

- de leerkrachten stralen positiviteit uit welke ook zijn uitwerking heeft op de kinderen! 

- jammer dat je niet voor de verschillende leerkrachten iets in kan vullen. niet dat daar dit jaar veel 

verschil tussen zit, maar mijn ervaring is wel dat dit zo kan zijn. 

- Krijg de indruk dat de leerkrachten jaar achter jaar dezelfde klas begeleiden en daardoor af en 

toe een tunnelvisie hebben (niet te verwarren met ervaring!) 

- Hierbij de e-mail die ik naar juf gestuurd , 

Hallo, 

Ten eerste ik ben zeer ontevreden met het school advies ,voor ouders is zwaarder mee gaat 

wegen . Ik geef mijn zoon geen individueel schuld maar ook aan de kwaliteit van leren op school 
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en begeleiding . Ik weet het dat souhail van allochtonen ouders die zijn hier de dupe van .maar 

slecht onderwijs spelt ook groot rol. 

Veel leerlingen krijgen een te laag schooladvies. Soms komt dat omdat leraren een verkeerd beeld 

hebben van een kind 

Voor souhail is het moeilijk om toch te laten zien dat hij een hoger schooltype aan kunnen. 

Ik heb veel geld besteed voor bijles om souhail een goed advies te halen maar ik weet het niet 

hoe kan ik daarvoor zorgen . in het laatst gesprek met de directeur heer Herman heeft hij aan jouw 

gevraagd kan souhail advies wijzigen van kader naar kader TL maar u heeft geen belangstelling 

voor geven . maar souhail is geen Jan ,Bob of rafael .......om meer aandacht te krijgen . 

Ik heb echt enorm spijt dat een slecht weg voor mijn zoon gekozen . 

GR. vader van souhail 

- De leerkracht die mijn zoon in groep 7b had, die wil ik graag apart scoren met een 9. Hij steekt er 

met kop en schouders boven uit. Erg empathisch en begrijpt de kinderen, in ieder geval een van 

de weinigen die mijn zoon echt goed begrijpt en daar ook moeite voor doet. 
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35. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de 

leerkracht, kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 

 

- Een aantal punten niet ingevuld omdat m'n kind pas net op school is. 

- Jammer dat er door de drukte tijdens het ophalen van de kinderen er geen tijd is om af en toe 

even te polsen bij de leerkracht hoe het met ons kind gaat. 

- Ook hier gaan de antwoorden over de vaste leerkracht die nu helaas al langer ziek is. 

Het aantal rapporten is op zich prima, maar er zouden wat mij betreft meer gesprekken kunnen zijn 

over de leerling, zeker in de kleuterklassen (de leerlingen vertellen dan zelf nog minder thuis en wat 

ze vertellen is wat minder betrouwbaar (omdat ze nog zo jong zijn)). Gelukkig kunnen we altijd bij 

de juf terecht voor een korte update (alleen al: het gaat heel goed op school oid is fijn!). 

Voor de groepen van mijn andere kinderen (groep 4 en 5) zou ik wel graag meer rapporten zien 

(of op een andere manier resulaten, bv per mail oid) 

- Goed contact maakt dat er vertrouwen is en dat de leraar en ouder op 1 lijn zitten en je tijdens 

een 10 minuten gesprek niet voor verrassingen komt te staan. 

Het aantal 10 minuten gesprek zou naar 3 keer morgen, per kwartaal. Zo kun je de voortgang 

sneller volgen en acties bespreken indien deze nodig zijn. Eind juni is dan te laat om voor dit 

schoolseizoen nog acties uit te zetten. Voordeel is ook dat de leerkracht minder vragen krijgt tijdens 

of na een lesdag. 

De leerkracht heeft goed in kaart hoe een kind in elkaar steekt, echter door de grote van de groep 

is er niet altijd tijd om extra aandacht te geven. 

In staat stellen van en de mogelijkheid tot, hierin is geen balans. 

- Weinig ervaring nog, mijn dochtertje gaat pas een paar weken naar school. 

- Betreft wederom nathalie 

- Nogmaals, wij vinden de situatie in de klas met deze leerkracht niet echt prettig en veel ouders 

delen deze mening met ons. Wij storen meer aan de communicatie. Wij geloven dat iedereen een 

kans verdient, maar dan moet je ook wat aan met de opmerkingen van de ouders. Over de school 

in het algemeen vinden wij het wel leuk dat ze zoveel organiseren en flexibel is. 

- Nvt 

- Soms hoor je dingen pas in de 10 minuten gesprekken terwijl je dat graag eerder had willen horen. 

Naar mijn idee zou de 10 minuten gesprekken geen verassing moeten zijn en zou tijdig 

opvallendheden besproken moeten worden, zodat wij als ouders ons kind gerichter kunnen helpen 

daar waar nodig. 

- Geen 

- We hebben nog geen rapport gehad, dus dat is nog niet aan de orde. 

- 2x per jaar een 10 minuten gesprek zou van mij wel 3x per jaar mogen 

- 10 minuten gesprekken en rapporten beter over het jaar verdelen en niet alleen het tweede deel 

van het schooljaar. 

- De leerkracht is vaak zo druk bezig, er is weinig tijd om iets te kunnen bespreken. Toen mijn kind 

net op school zat had ik wat nodige dingen aangegeven op jullie gegeven formulier die van 

belang waren om vertrouwen en zelfvertrouwen op te bouwen en info over zijn gezondheid daar is 

in het begin niks mee gedaan 

- De 10 minuten gesprekken zijn maar 2x per jaar. De tijd zou wel naar een kwartier kunnen. 

- Juf Anu doet het super leuk en goed!! 

- Wij waarderen het zeer dat de leerkracht een extra rondje 10-minutengesprekken doet aan het 

einde van het schooljaar! 

- Zou graag meer informatie ontvangen, wat (en hoe) als ouder te kunnen meewerken / 

ondersteunen aan een betere leersituatie. 

- Ik zou graag vaker een tussenrapport zien. Dat kan schriftelijk, meer info tussentijds zou fijn zijn. Het 

10 min gesprek is te kort. Vaker gesprekken voeren levert interactie op, betere persoonlijke plannen 

door kleine aanpassingen om de kids meer uit dagen of te helpen. 

- Wij hebben nog geen rapport ontvangen(nieuw in de groep) 

- Ik vind het aantal tien minuten gesprekken erg laag. Ik zou graag vaker met de leerkracht willen 

praten over de vorderingen van mijn kind. 

- Het zou fijn zijn per kwartaal een 10 min gesprek te hebben 
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- Ik vond het eerste rapport niet zo overzichtelijk. Het onderscheid van de scores van de CITO 

uitslagen en andere toetsen vind ik niet zo duidelijk. Scores van cito staan wel uitgelegd in de 

toelichting. De scores van de andere toetsen niet. Er kan een score "v" staan bij de andere toetsen 

en een "V" bij de CITO score. Niet makkelijk leesbaar. 

- Er is te weinig aandacht voor informatie over privé omstandigheden (wat bij ons dit schooljaar erg 

aan de orde was) die van invloed (kunnen) zijn op de prestaties van het kind. De overdracht tussen 

de verschillende leerkrachten was naar ons idee erg slecht. 

- Onze zoon zit in de link groep en beleeft daar veel plezier, dat is echt zijn uitje van de week. 

Echter is er geen contact met de lerares van deze groep. NU hebben wij dit zelf ook niet gevraagd, 

maar een verbetering zou zijn als er meer informatie naar de ouders kan gaan van de leerkracht 

van de linkgroep. 

- Zie ook weer de opmerkingen bij vraag 11 

- De 10 min gesprekken zijn te kort om uitleg te geven over hoe het kind het doet en het systeem. 

Mogelijk dat uitleg over het systeem en de rapporten gezamenlijk kan waardoor de gesprekken 

korter kunnen en meer inhoud krijgen 

- Meer contact gewenst per mail. En meer persoonlijke begeleiding per kind. Hoe halen wij het 

beste uit je kind. 

- Te veel vervangers en veel door medeleerlingen gedaan en daar betwijfel ik of dat wel gaat 

zoals het hoort te gaan en of zei genoeg kennis hebben om ze te stimuleren. 

- De tijd van de 10 min. gesprekken uitbreiden naar 30 min. per kind. Dan is er meer tijd om wat 

dieper op bepaalde zaken in te gaan. 

Ook het gesprek zelf zal dan meer ontspannen verlopen. 

- Het aantal rapporten is voor ons van veel minder belang dan de frequentie van informatie over 

de voortgang van het kind. Elk kind heeft aandachtspunten. Deze aandachtspunten ontwikkelen 

zich snel. Er komen nieuwe bij, oude gaan weg. De frequentie van het verstrekken van de kern van 

de voortgang van deze aandachtsgebieden is veel meer van belang dan de droge cijfers in het 

rapport. Liever 1 rapport en regelmatige terugkoppeling op de aandachtsgebieden dan 2 

rapporten met deze droge informatie. 

- te veel nadruk op citotoetsen in het rapport 

gevoel dat weinig informatie krijg over algehele beeld buiten de toets momenten 

- Ik ben dit jaar een keer aangesproken door een juf over mijn kind. Dat was door Willeke. zij zag at 

het niet goed ging. Had ze goed gezien, had mijn kind nog niet aan mij verteld. 

Een maal heb ik aan Iris gevraagd of mijn kind een andere plek kon krijgen. Mijn kind zat naast een 

klasgenootje dat zich letterlijk (tafel opzij van de tafel van mijn kind) van mijn kind afstand had 

genomen. Na een ruime week heb ik zelf aangegeven dat mijn kind het niet leuk vond op die plek. 

Toen is er wel snel een betere plek gevonden en is mijn kind verplaatst. 

- Graag een toelichting op de rapporten over hoe het oordeel moet worden geïnterpreteerd. Op 

de rapporten staan namelijk cijfers (1-10), citoscores (I-IV) en afkortingen (o-u). Met name die 

citoscores behoeven toelichting. 

- Ik vind het van groot belang voor de kinderen dat er minimaal 3 x een 10 minutengesprek 

plaatsvindt in een schooljaar. 

Hoe start een kind in de groep, hoe ontwikkeld een kind in de groep zodat er misschien actie 

genomen moet worden en als laatste een eind gesprek voordat er overgegaan wordt naar een 

nieuwe groep. 

- Aan het begin van dit schooljaar was er in beide groepen 4 een grote achterstand met taal en 

rekenen bij 1/3 van beide groepen. Onbegrijpelijk en kwalijk dat dit pas zo laat gesignaleerd is in 

groep 3. Als we dit eerder hadden geweten, hadden we eerder extra aandacht kunnen geven. 

Het gebruik van een andere methode, daar hebben deze kinderen nu niets meer aan. Remedial 

teaching is niet voor handen (geen geld? Ik vind dit heel kwalijk!). En de juf mag het oplossen, niet 

te doen voor haar in een groep met 30 kinderen. 

- In vind het erg fijn dat er individueel contact met de leerkracht mogelijk is via de mail. Ik vind het 

erg fijn dat de leerkracht verder kijkt dan de cito-scores dan mijn kind en dus daarnaast oog heeft 

voor haar persoon. 

- Doordat is teruggegaan naar slechts 2 rapporten per jaar is voor mij als ouder soms minder goed 

in te schatten hoe het gaat met mijn kind. Bijsturen of extra helpen als dit nodig zou zijn is daardoor 

minder makkelijk. 

- Drie rapporten vind ik wenselijker. 
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- Contact met de leerkracht is minder geworden nadat we als ouders 's ochtends de klas niet meer 

in mochten. Ons kind wil daardoor ook niet meer dat we hem bij de klas brengen. Gesprekken zijn 

helemaal niet nodig, maar het feit dat we ook de leerkracht niet meer zien, maakt dat het contact 

eigenlijk minimaal is. Al snappen we de achterliggende gedachte wel. 

Wat betreft het aantal 10-minutengesprekken: heel fijn dat de rapportcyclus is gewijzigd en dat de 

ouders aan het begin van het schooljaar middels een 10-minutengesprek al met de leerkrachten 

praten. Zo maken de ouders al tijdig kennis met de leerkrachten. Nadeel is dat de leerkrachten het 

kind eigenlijk nog niet goed kennen. Meest optimale zou wellicht een 10-minutengesprek na iedere 

CITO-periode zijn (dus op jaarbasis 1 10-minutengesprek extra). 

- de 10 minuten gesprekken zijn te kort! 

 

- leerkrachten zijn overbezet waardoor er weinig ruimte is om meer aandacht te hebben voor de 

ouders over andere zaken dan de schoolprestaties. Het onderwijssysteem is naar mijn mening op 

dit moment volledig gericht op prestatie en voor zaken zoals persoonlijke en sociale ontwikkelingen 

is weinig tijd en ruimte beschikbaar. 

- Vind het aantal rapporten wel ietwat weinig 

- De leraren zijn zeer betrokken en houden zeker rekening met de kinderen. Echter soms zijn er 

krachten die toch de sfeer van de klas ernstig bepalen. Het zal lastig zijn deze sfeer weer in balans 

te krijgen. 

- Ik ben tevreden over het contact met de leerkracht omdat ik zelf veel contact zoek. Ik denk dat 

de leerkracht (over het algemeen is dit een opmerking) ook zelf actiever kan zijn met het contact 

zoeken en informatie geven over de leerling, daar waar noodzakelijk uiteraard. 

- Dit schooljaar is er nog maar 1 rapportmoment geweest. Dit is volgens ons onvoldoende. Onze 

voorkeur zou zijn minimaal 3 momenten, net voor kerst, rond mei vakantie en einde jaar. 

- 2 rapporten vinden wij wel erg veilig. Voorstel is 3 rapporten. Door de duur van de 10 minuten 

gesprekken is de inhoud oppervlakkig. 

- Twee rapporten per jaar vind ik echt te weinig om een goede indruk te houden hoe het met je 

kind gaat op school. 

Of een extra 10 min. gesprek. 

- korte lijnen, even snel iets afstemmen of even wat langer ergens over praten is dit schooljaar 

allemaal mogelijk. 

- Zonder contact geen inzicht, een kind zal niet altijd alles melden thuis en school is teruggegaan 

naar 2 10 minutengesprekken. Altijd mogelijk een losse afspraak te maken maar dat is van beide 

kanten soms lastig door werk en andere afspraken. Teruggaan naar 3 momenten en 3 rapporten 

vind ik prettiger. 

- Fijn dat de LINK-leerkracht tevens groepsleerkracht is. Hierdoor krijgen we meer informatie over 

hoe het met het kind bij de LINK-groep gaat, informatie die we in voorgaande jaren wel eens 

misten. 

- Zie mijn opmerkingen bij de vragen over ''de leerkracht'' 

- Beter 3 rapporten! 

- 10 min gesprekken worden vaak afgeraffeld. Voordat je bij het eigenlijke "pijnpunt" bent 

aanbeland zijn de 10 min om en verlaat je ontevreden het gesprek. Daar komt verder nog bij dat 

er in de rapporten, bij de toelichting, weinig feedback wordt gegeven. 

- Af en toe 10 minuten de vorderingen bespreken is erg kort, hier zou naar mijn idee meer tijd aan 

besteed moeten worden. 

- Top leerkrachten, ook i.c.m. de stagejuf!!! (Sabine) 

- ik zou niet weten wanneer de gelegenheid is om met de intern begeleider te spreken. tijdens het 

dyslexieproces wel gedaan, daarna niet meer. achteraf was dit wellicht heel nuttig geweest in 

groep 7. het is mij niet duidelijk wanneer je hierom kan vragen, zeker als de leerkracht dit ook niet 

aangeeft. 

- Krijg de indruk dat de school een houding heeft; Zolang je niks hoort is er niets aan de hand, krijg 

je wat te horen is er al tijden iets niet goed, Ik persoonlijk zou het graag direct willen weten als iets 

niet goed gaat, niet een maand later! Wellicht door een briefje mee te geven of mailtje te sturen. 
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41. Welke problemen heeft u zelf ervaren bij uw kind? 

Toelichtingen bij antwoord "Anders, namelijk:": 

- Taalachterstand (niet als gevolg van andere moedertaal, articulatieprobleem. 

- Nog niet te beoordelen, zit pas sinds april op school 

- Hij zit nog te kort op school om hierover iets te kunnen zeggen. 

- Conflictbeheersing 

- hoogsensitiviteit 

- Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen... 

- Neigt naar onderprestatie bij onvoldoende uitdaging. 

- Leesachterstand 

- Worden overlopen door klasgenoten 

- Het is een erg drukke klas, veel lawaai en veel drukke kinderen. Dit beinvloed erg de sfeer in de 

klas en hierdoor is er ook 

minder aandacht en tijd voor de stille gemotiveerde kinderen 

- moe van veel prikkels en drukte in de klas 

- wordt niet gemotiveerd/uitgedaagd 

- Volgens mij is onze zoon (Derek Verduijn) verder met taal dan wordt aangeboden in de klas en 

zou hij best extra leerstof aankunnen. 

- Problemen met lezen, onderzoek Dyslexie is eindelijk gestart 

- Kinderen maken rozie onderling 

- Concentratieproblemen door onder meer enorme drukte 

Concentratie problemen 

- aandachtsstoornistekort (ADHD), gebrek aan focus en achterstand in sociale ontwikkeling 

- problemen met de leessnelheid 

- naar mijn mening te weinig begeleiding en (extra) aandacht 

- Onterecht negatief aangesproken door een leerkracht in de klas. 

- Problemen met lezen (net geen dyslexie). 
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42. Wilt u bij een van deze onderwerpen meer ondersteund worden? 

Toelichtingen bij antwoord "Anders, namelijk:": 

- Geen idde 

- Hij zit nog te kort op school om hierover iets te kunnen zeggen. 

- Conflictbeheersing 

- nog niet van toepassing 

- Voorkomen van onderprestatie bij onvoldoende uitdaging. Dit sluit aan bij onze opmerking over 

de LINK-groep (vraag 35). 

- Wordt al aan gewerkt 

- Ik vind dat de "moeilijke"drukke kinderen harder aangepakt moeten worden zodat de 

gemotiveerde kinderen daar geen hinder van ondervinden 

- Mijn kind vindt sommige vakken (m.n. rekenen) saai doordat zij het te makkelijk vindt. Zij heeft 

meer uitdaging nodig. 

- Begeleiding van buiten de school 

- Plek vinden in de klas 

- mijn kind heeft moeite met verhaaltjessommen (CITOtoetsen); meer oefening in de klas zou hierbij 

m.i. helpen. 

- Ben al geholpen door de leerkracht ? 

- ik wil volgend jaar net zulke aandacht voor mijn kind als dit jaar. 

- heb er zelf al oplossingen voor gevonden 

- hier is reeds aandacht aan besteed, waarvoor dank 

- niet meer nodig, groep 8 

- Beetje laat voor dit onderwerp. 
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44. Welke problemen heeft u ervaren in de klas? 

Toelichtingen bij antwoord "Anders, namelijk:": 

- Juf heeft de klas niet in de hand 

- nog niet van toepassing 

- Ieder kind heeft zijn eigen ding, niet als storend ervaren tot nu toe 

- 1 kind wat een bepaalde soort van autisme heeft, of slecht opgevoed, in ieder geval eist veel 

aandacht op 

- Onrust in de klas 

- veel drukte en lawaai. 

- totale onrust, niet onder controle, hele klas moet meedoen met "beloningssystemen" omdat een 

aantal niet te handhaven Zijn 

- Pesten 

- Er zijn wel problemen, maar ik heb ze niet ervaren. 

- Rozie 

- concentratieproblemen 

- kan ik moeilijk over oordelen, ik ben er niet bij 

- Denk ik? 
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48. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt begeleiding, kunt u deze 

hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de eindrapportage. 

 

- Blijf scherp op de oudere jongens in de klas, welke vaak de meisjes pesten, slaan of schoppen. 

- vragen 36, 37 en 39 beantwoord ik over de school, niet de leerkracht. Mijn oudere twee kinderen 

hebben PDDnos (oudste) en ADHD en ODD (tweede). Met de oudste is hier door de leerkrachten 

in met name groep 3 zeer weinig rekening gehouden en de leerkrachten toonden ook geen 

enkele interesse in de diagnose! Dezelfde leerkrachten zagen bij mijn tweede zoon ook niet dat 

gedragsproblemen voortkwamen vanuit ADHD en ODD en bovengemiddelde begaafdheid. Wij 

hebben zelf een intelligentietest laten doen. Pas een groep later (groep 4) kwam de leerkracht met 

de optie van ADHD. Vanuit school werd/word er vervolgens weinig gedaan de problemen van 

mijn zoon, de huidige juffrouw (van groep 4 b) uitgezonderd, zij denkt heel actief mee!! Er wordt 

door school bv niet meegedacht (muv de juf wederom) niet meegedacht over opties, bv om hem 

in de linkgroep te plaatsen om hem zodoende meer uitdaging te bieden omdat hij dat volgens ons 

nodig heeft, gezien zijn manier van leren. Hij heeft inderdaad niet de allerbeste cijfers, maar wij 

vermoeden dat wanneer hij school interessanter gaat vinden, bv door de stof uit de linkgroep, hij 

meer interesse in school zal krijgen en beter mee zal gaan doen en betere resultaten zal halen. 

Mijn oudste zoon zit in de link groep, dit is helaas maar 1 uur per week. 

De voorbereiding voor de middelbare school, mn zelfstandig werken en plannen, zou mi al eerder 

moeten beginnen, bv bij groep 4. Het zou zo steeds verder uitgebreid kunnen worden tot groep 8. 

Zelfstandig leren werken en plannen en organiseren zijn een moeilijke vaardigheden voor kinderen 

(zeker voor mijn tweede zoon met adhd) en daar zou de school meer aandacht aan 

kunnen/moeten besteden. Wellicht komt dat nog in groep 7/8, maar het zou beter al eerder 

kunnen starten. 

- Handelingsplan is niet besproken, alleen het rapport 

- Groep 1/2 D is een volle groep, waar een aantal kinderen in zitten die een dominante rol 

aannemen in de klas. De leerkrachten gaan hier goed mee om en stellen duidelijk regels en 

grenzen. 

- Geen 

- De leerkracht is druk waardoor een kind die extra aandacht nodig heeft (bijvoorbeeld als een 

kind onzeker en angstig is waardoor het zich afsluit en niet deelneemt aan activiteiten door 

gebeurtenissen) niet echt gegeven kan worden, sterker nog er is mij ook verteld dat er geen tijd 

voor is. Kreeg de indruk probleem en adviezen niet serieus werden genomen 

- Wij hebben leerkracht aangesproken over de indeling van de LINK-groep van groep 3. Op basis 

van karaktereigenschappen en intelligentieniveau van ons kind zijn wij van mening dat hij de 

uitdaging van de LINK-groep goed zou kunnen gebruiken. Dit hebben wij ook kenbaar gemaakt 

aan de leerkracht en leerkracht heeft dit intern binnen de school besproken. Inmiddels was de 

LINK-groep begonnen en was het niet meer mogelijk om ons kind daarbij in te delen. Voor ons blijft 

onduidelijk op grond waarvan de kinderen ingedeeld worden voor de LINK-groep. Ons is niet 

bekend of de intern begeleider hierbij 

betrokken is en of we wellicht een gesprek met de intern begeleider hadden moeten aanvragen. 

- Zou graag meer terugkoppeling willen ontvangen aansluitend op het behandelplan, dit om te 

helpen / ondersteunen bij het schooltraject. 

- Vraag 45 is niet correct gesteld, iig niet compleet. De culturele samenstellingstelling heeft invloed. 

Soms positief en soms negatief. Maar ik weet niet waar het op uitdraait. 

- Begeleiding van groepsleerkracht is ruim voldoende, nu nog te weinig zicht op. Het zorgteam kan 

ik ook niet beoordelen. 

- Begeleiding van kinderen die moeilijk kunnen lezen/mogelijk dyslexie hebben kan beter. Wij als 

ouders zijn heel blij met de extra zorg die onze dochter op deze school in de klas krijgt van de 

leerkracht en de zorgleerkracht. Maar het traject van de diagnose en behandeling duurt mijns 

inziens veel te lang (pas in groep 7,8 of vaak pas op het voortgezet onderwijs). Hierdoor missen 

kinderen die dat nodig hebben de goede basis van het lezen en spellen in de lagere groepen van 

de basisschool. 

- In deze klas krijgen m.i. de "gemidelde" kinderen nauwelijks aandacht/begeleiding. Er is vooral 

aandacht voor de zeer drukke kinderen en de kinderen die meer dan gemiddelde begeleiding 

nodig hebben. 
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- Zeer tevreden over de begeleiding, ook mede dat wij als ouders regelmatig (zelf) contact 

hebben met de IB en RT 

- Er gaat nu teveel aandacht naar 3 of 4 druktemakers in de klas, waar de rest van de leerlingen 

duidelijk de dupe van zijn. Die 4 kinderen moeten harder aangepakt worden, er moet een duidelijk 

beleid komen. 

- Wij vinden dat er veel drukke kinderen in klas 4a zitten. Onze dochter kan zich over het algemeen 

goed afsluiten maar heeft hier regelmatig last van. 

- Er is geen handelingsplan met ons besproken. 

- Ik heb zelf met de sportdag een groep begeleid waarin vele drukke kinderen zaten. Het was 

indrukwekkend. Ik snap dat mijn kind niet blij wordt van deze klas. Ik heb er bewondering voor dat 

hij nog niet overprikkeld is. Ook weet ik dat hij gepest wordt. Sterker nog ik heb het zelf gehoord en 

het kind dat het deed erop aangesproken. Gelukkig zijn er ook leuke kinderen in de klas waar hij 

wel leuk mee kan spelen. 

- Wij zijn zeer tevreden over de juffrouw van 4b. Zij moet 30 kinderen allemaal bedienen en doet 

dat erg goed. Derek komt met alles mee, maar valt daardoor misschien ook minder op. Zelf denk ik 

dat er op taalgebied meer uit hem te halen is dan nu wordt gedaan. Ik zie dat nu niet als een 

probleem, maar meer als een kans. 

- Welk handelingsplan wordt bij vraag 43 bedoeld? 

- Meer extra aandacht voor kinderen met een achterstand. Extra remedial teaching. 

- Meer gespreksbegeleiding van leerkracht tussen het kind dat gepest wordt en en het kind dat 

pest. En niet zelf laten oplossen. Dit werkt zo niet . Het probleem wordt hierdoor alleen maar erger. 

- Ik ben van mening dat het "gele-kaarten" systeem op school slecht werkt. Een kind kan behoorlijk 

wat gele kaarten (dus behoorlijk wat misdragingen) op zijn/haar naam hebben staan voordat de 

school echt goed ingrijpt. Ik vind dit een zwaktebod van de school dat mijns inziens steeds vaker 

tot onacceptabele situaties leidt. Het systeem zou aangescherpt moeten worden, zodat klaar ook 

écht een keer klaar is! Agressief gedrag, zowel verbaal als fysiek, moet veel strenger afgestraft 

worden. Ik ben van mening dat de problemen op de Gantel op dit gebied de laatste jaren sterk 

zijn toegenomen. Opvallend hierin is het aandeel van de kinderen met (een) ouder(s) uit een 

ander land. Ik begrijp dat hetlastig is deze groep (ook) aan te pakken omdat alle schijn van 

discriminatie vermeden moet worden, maar ik ben van mening dat de rustigere, goed opgevoede 

kinderen soms aan het ondersneeuwen zijn omdat deze groep kinderen, die weliswaar kleiner is, zo 

opvallend (negatief) aanwezig kan zijn. Ik verwacht op een christelijke basisschool bepaalde 

normen en waarden, een bepaalde manier van met elkaar omgaan. 

Ik mis dat steeds vaker, zeker als ik het vergelijk met enkele jaren geleden. 

- Over de link groep wordt slecht teruggekoppeld. Aan de ouders is slechts een keer iets 

teruggekoppeld. 

Ook weten de juffen uit de eigen klas niet wat er in de linkgroep gebeurd. Ook zij. de juffen uitde 

eigen klas niet op de hoogte van de opzet, dat de beoordeling van de linkgroep een beoordeling 

van het kind zelf is. En dus niet van de linkjuf. 

De afzonderlijke opdrachten duren veel te lang. Ook al is een van de leerdoelen planning, dan lijkt 

het mij logisch en nodig dat, na een bepaalde tijd, de kinderen begeleid worden om vorderingen 

te maken met hun project. 

Er zou Frans gegeven gaan worden, maar dit is nog niet gestart. Maar deze les is wel ongeveer 9 

maanden geleden aangekondigd. Er zit veel te veel tijd tussen een dergelijke aankondiging en de 

uiteindelijke uitvoering 

- De begeleiding door de leerkracht is erg goed, maar de begeleiding vanuit school lijkt vaak 

moeizaam, ook als die door ouders kan worden gefinancierd. Het duurt lang voordat 

daadwerkelijk steun kan worden gerealiseerd en vaak wordt een beroep gedaan op beleid, 

zonder goed naar het specifieke kind te kijken. 

- Verhoogde kennis bij alle leerkrachten over beelddenken en begeleiden van kinderen die in 

beelden denken, zodat de beelddenkers in iedere klas beter kunnen meekomen in de les. 

- mbt vraag 46 de begeleiding van de leerkrachten is uitstekend, interne begeleiding blijft achter. 

- Tot nu toe heb ik zelf meer gedaan om mijn kind te ondersteunen dan school, alle trainingen, 

onderzoeken ed. zelf laten doen. OPP is eindelijk (na toezegging van paar jaar) vastgesteld en dan 

nu pas voor dit schooljaar terwijl het jaar bijna om is! Dit lag niet aan de juf zij heeft het uiteindelijk 

zelf opgesteld/verder uitgewerkt. Het is lang onduidelijk geweest wanneer het kwam en of het er 

kwam en in welke vorm. De interne begeleiding op dit punt laat te wensen over. 
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- Er is een duidelijke voorkeur voor de plus leerlingen, deze moeten in het plaatje passen is mijn 

idee. Ons kind was plus kind, maar na opbouwende kritiek over een redelijk suggestieve enquete 

over de plus-pilot waar ons kind in zat is ons kind het jaar erop er uit gezet. Ook wordt er njet 

opnieuw per schooljaar gekeken naar de gehele klas voor wie er dat jaar in de plus past (of 

tussentijds het schooljaar) waardoor alleen een vast select groepje de extra uitdaging krijgt. 

De school is ook duidelijk politiek correct in plaats van consequent duidelijk. 

- niveau woordenschat en Engels is onvoldoende om naar middelbare school te gaan 

- De school mag strenger optreden bij pesten en moet m.i. eerder de ouders de ouders van de 

pesters erbij betrekken. Jammer dat de kinderen/ouders -met vaak een andere etnische 

achtergrond-, zo soft worden aangepakt bij overtreden van de regels. Wanneer er bij de eerste 

overtreding direct streng wordt opgetreden is er misschien wat meer respect. 

- ik heb weinig van begeleiding gemerkt. zelf begin dit jaar wel aan de bel getrokken om het 

rekenen wat met grote sprongen achteruit was gegaan in groep 7, Juf Kim heeft hier wat 

ondersteuning in gegeven, maar verder niet. Gezien de cito uitslag (die niet zo best was) weet ik 

niet of dit voldoende was. 

- groep 8 wordt m.i. onvoldoende voorbereid op overgang naar middelbare school,hebben 

nagenoeg geen huiswerk,worden (als ik het goed heb) niet al voorbereid op plannen van huiswerk 

maken,structuur aanbrengen in hoeveelheid huiswerk. 

- Met zoveel kinderen in een klas die allemaal wel wat hebben is het begrijpelijk dat niet iedereen 

de juiste zorg en aandacht krijgt. 

- Dit jaar is mij opgevallen dat de hoeveelheid huiswerk tussen de twee groepen 8 zeer groot is. Ik 

ben van mening dat dit eenduidig dient te zijn en dat dit schoolbreed moet worden beslist. 
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58. Over welke onderwerpen zou u (meer) willen worden geïnformeerd? 

 

- Nvt 

- Cito toets bij kleuters 

- Over individuele voortgang tussentijds, de samenstelling van de groepen 

- tussentijdse voortgang 

- Onderwerpen en activiteiten in de klas. 

- voortgang van kinderen (vooral vanaf groep 3) 

- Verdiepend onderwijs 

- extra werkjes voor "plus" kinderen 

- Hij is al goed genoeg maar als ik dan een tip mag geven: Mij lijkt het leuk om een blog op de 

website te plaatsen hoe wij als ouders onderwerpen met onze kinderen kunnen bespreken die ze 

nu leren op school. Bijvoorbeeld leeftijdsgebonden: begrijpend lezen...wat is dat en hoe kun je dit 

thuis doen. 

- Bij vervanging van de leerkrachten 

- Ontwikkeling kind 

- Over de ontwikkeling van ons kind op school, zodat wij als ouders ook bij kunnen sturen. Wij 

geloven dat wij als ouders een groot aandeel moeten hebben in de ontwikkeling van ons kind. Dit 

is niet alleen de taak van school, maar ook van wij als ouders. 

- naschooltijd activiteiten / cursus (kleuterdans, hiphop, yoga, graffiti, koud koken, ....)aanbieden 

voor de 

kinderen. 

- Nvt 

- Ontwikkeling 

- Naar mijn mening wordt er voldoende geïnformeerd en anders kan dit aangegeven worden en 

dan wordt hier actie op ondernomen. 

- Geen 

- Gaat al heel goed, wijzigingen ten opzichte van de schoolkalender zouden wel wat duidelijker 

kunnen. 

- Tussentijdse voortgang. 

- Het sociaal gedrag van het kind en omgang met de anderen kinderen 

- Inhoudelijke zaken behandeld tijdens de vergaderingen van de MR. 

- Over de kinderen zelf, over het gedrag inde klas over de vooruitgang en eventuele 

achterstanden in het Leren 

- Voldoende informatie overal van. 

- Wat wordt behandeld of gaat behandeld worden in de klas. (thema etc..) 

Ook wel hoe wordt er lesgegeven, bijvoorbeeld rekenmethode is anders dan vroeger, Hoe hier in 

mee te gaan) 

- Activiteiten op school via de mail. Persoonlijke ontwikkeling via de leerkracht. Info over de school 

via mail en website. 

- Zorgplan 

Differentiatie in de groep 

Nieuwe methodes 

- Sociale ontwikkelingen van mijn kind in de klas. Projecten die lopen. Meer informatie over de 

inhoud van verschillende vakken (cultuur, lichamelijke opvoeding, computervaardigheden). 

- Planning van Cito en wat er wordt behandeld in de klas zodat je je kind kan helpen/begeleiden 

- Ervaringen van andere ouders met een kind waarbij het vermoeden bestaat dat het dyslexie 

heeft. Inzage in het handelingsplan. Afspraken op papier vind ik prettig. 

- Welk leesniveau mijn kind heeft en wat normaal is voor zijn leeftijd. 

Gym ( motorische ontwikkeling) 

- De geld stroom binnen de school. 

- Meer toekomst gerichte activiteiten. En dat er actief vragen en mening wordt gevraagd over bv 

ouderraad activiteiten. 

- Als er invalleerkrachten zijn 
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- wat er speelt in de klas, wat de kinderen momenteel leren en hoe het echt met MIJN kind gaat. 

Als er geen tijd is in de klas voor ondersteuning wil ik dit weten en dan kan ik thuis dit oefenen. Maar 

dan moet ik dit wel weten. En ik wil dit niet pas op het oudergesprek horen een half jaar later 

- zie de eerste pagina. Gewoon over wat er is in de klas, juf afwezig, fietsles, bijzonderheden. 

 

- Waar de ouderbijdrage naar toe gaat. Moeten steeds meer zelf betalen 

- Hoewel ik besef dat een school het vandaag de dag druk heeft om de reguliere stof aan de 

kinderen aan te bieden, zou ik het goed vinden als er niet alleen aandacht is aan 

'buitencurriculaire' onderwerpen als pesten en sporten (!), maar ook aan muzikale vorming. Ik hoor 

onze zoon vaak de liedjes zingen die hij op school heeft geleerd, maar zou het op termijn goed 

vinden als er ook iets van een muziekclub is. 

Misschien dat er een muziekschool te vinden is die muziekles in de school wil aanbieden? 

- Wanneer verkeersles plaatsvindt of nieuws die op de bord voor de klas hangt. Ik kom niet iedere 

dag mijn kind brengen en soms mis ik het nieuws. 

- Leerstof, toetsen 

- Via Mail 

- Voortgang gedurende het jaar, maar daar is door alle administratieve romslomp bijna geen tijd 

voor! Behalve de 10-minuten gesprekken. Wil geen privetijd van leerkrachten in beslag nemen. 

- Over het lesprogramma in de groep, zo mogelijk vooraf. De nieuwsbrief en de brieven die ik krijg 

zijn 

informatief, maar wel heel generiek. 

- Themas die in de klas worden behandeld 

- Vorderingen van mijn kind. 

- Voortgang klas en werk doel voor de week / maand 

- Ontwikkeling van mijn kind....groepsplannen. 

- ik zou veel meer van mijn eigen kind willen weten. 2x per schooljaar een 10 minuten gesprek is 

veelste weinig, ook al doet een kind het goed op school ( zoals mijn zoon ) wil je toch graag horen 

hoe het gaat.en de communicatie is zoals ik al had gezegd veelste weinig. 

- wekelijkse gang van zaken in de klas. 

- Actuele situaties. Bijv. ziekte leerkracht, inval / stage leerkracht. 

- Mogelijkheden voor begeleiding van goede (begaafde/hoogbegaafde) kinderen, die meer 

uitdaging nodig hebben. 

- nvt 

- Weet ik niet 

- Evaluatie van veranderingen en nieuwe werkmethode die zijn ingevoerd. Tevens meer 

betrokkenheid hierin. (Bijv. nieuw ingevoerde activiteiten tijdens het overblijven) 

- individuele voortgang van kind (ook sociaal emotioneel) en maatschappelijke onderwerpen zoals 

armoede bij kinderen die niet kunnen trakteren (gebeurt dit schooljaar echt) en bv opvang door 

school hiervan (tip). Ook integratie en ik vind meer aandacht aan de godsdienst en normen en 

waarden. 

- Voortgang kind, problemen in de klas 

- de keuze voor leermethodes. Mijn beeld is dat de Gantel veel aanleert door leren en weinig door 

doen. Terwijl met doen dingen vaak beter blijven hangen. 

- wederzijdse verwachtingen, school versus ouders 

- Voortgang schoolprestaties kind 

- eigenlijk zou je natuurlijk altijd meer willen weten over je kind. het zou wat mij betreft wel wat meer 

vanuit de leerkracht (school) gedaan kunnen worden. Pro-actief en niet als het resultaat in de 

laatste maand op school is verslechterd. dan is bijsturing niet meer mogelijk. 

- Voortgang en plan van aanpak van je kind. 

- Voortgang. 

- over het niveau van mijn zoon en wat moet ik aanpassen 

- Hoe het met de ontwikkeling van Mijn kind gaat 

  



Resultaten Ouderpeiling 2016 

69                                                                                                                                  Scholen met Succes
  

61. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt externe communicatie, kunt u 

deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de eindrapportage. 

 

- Zie mijn opmerkingen bij de eerste vragen 

- Nvt 

- De nieuwsbrief, ik weet niet zeker of we deze ontvangen. Mocht dit via de mail gaan, bij deze ons 

emailadres: vneve@hotmail.com 

Vwb de website, ik kijk bij de agenda van groep 1/2C en zie dan niet alle evenementen staan, dit 

staat bijv. wel bij een andere groep. Is dit niet iets wat automatisch in alle agenda's gezet kan 

worden? 

- Het zou handig zijn om een notificatie te krijgen, bijvoorbeeld per mail, als er iets nieuws op de 

internetsite is geplaatst. Nu kijk ik vaak voor niets en kijken anderen juist nooit. 

- Communicatie zou veel problemen kunnen oplossen of ophelderen. Het zou ook proffesionaliteit 

opleveren. Dat zou geen overbodige luxe te staan. 

- De oude website vond ik niet handig. Met de nieuwe heb ik nog niet zo veel ervaring, maar zaken 

zijn al veel beter terug te vinden. 

- De school heeft een nieuwe website, die erg overzichtelijk en duidelijk is, helaas wordt de agenda 

van groep 4a niet gevuld. Hoe handig is het om hierin aan te geven wanneer de (cito)toetsen 

plaatsvinden of dat de gymles niet doorgaat of de verkeerslessen e.d. 

- geen 

- meer mailen, meer persoonlijk aanspreken 

- Wat meer inzicht krijgen in het verloop van een dag zou leuk zijn. 

Bijvoorbeeld d.m.v. meer foto's of eens per week een filmpje over een activiteit die de kinderen 

gedaan hebben in de klas. 

- fijn als je weet wanneer de juffen er niet zijn en er een inval juf komt 

( als van te voren bekend uiteraard) 

- Ik merk dat leerkrachten nog heel diverse communiceren met de ouders. Meer eenduidigheid lijkt 

me handig. persoonlijk vind ik het fijn om informatie via de mail te ontvangen of via Klassebord. Dat 

laatste is ook leuk om bv foto's te delen. 

- Zit veel dubbeling in vragen over of je het contact met school/leerkracht goed vindt 

- Communicatie over eindtijd van de lessen bij margedagen is niet altijd up to date en eenduidig. 

- Tusden door evalueren over de toetsuitslagen 

- Communicatie zou nog beter kunnen door brieven meer te personaliseren (nu krijg ik vaak een 

brief waarvan een deel van de tekst niet van toepassing is op mijn kind). 

- De contactmomenten tussen ouders en de leerkrachten zijn erg laag, en de kwaliteit van die 

gesprekken laat soms te wensen over. De stap die de school heeft genomen om nog maar twee 

rapporten uit te brengen en nog maar twee gesprekken te hebben is een stap in de verkeerde 

richting. Zeker gezien het feit, dat de school veel van de ouders thuis verwacht qua 

huiswerkbegeleiding. Het moeten minimaal drie momenten zijn. Een startgesprek, wat gaan we 

doen? In het midden van het jaar, hoe gaat het met de voornemens van de juf rondom de 

ontikkeling van het kind en wat moet er eventueel aangepast. Een eindgesprek om samen vast te 

stellen wat er terecht is gekomen van de plannen. Verder is het van belang, dat als er een terugval 

is in de leerprestaties van een leerling, dat de juf/ meester gelijk contact opneemt met de ouders 

over deze ontwikkeling. Dit is erg afhankelijk van de juf/ meester of 

dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit jaar zijn de ervaringen positiever, dan vorig jaar. Maar zoals 

gezegd dit is afhankelijk van de meester of juf. 

- Website is prima communicatiemiddel. Zou wat meer klasseninformatie op mogen komen te 

staan. 

- De leerkrachten sturen elke week een mail naar alle ouders en dat is heel erg fijn! Dat zouden alle 

leerkrachten moeten doen!!! 

- De nieuwsbrieven zijn prima communicatiemiddelen. Het is wel belangrijk om sommige 

onderwerpen wat meer toe te lichten. Bijvoorbeeld het onderwerp over het uitdelen van de 

gele/rode kaarten. Er staat wel in wat de consequenties zijn maar er staat niets in over wat dit 

betekent voor het kind. Het kan namelijk zijn dat een kind dit gedrag laat zien omdat het ergens 

mee worstelt of gedragsproblemen heeft waar hulp bij nodig is. Het is erg vanuit het negatieve 

geschreven dat is erg jammer. Een kind laat soms slecht gedrag zien terwijl het van binnen een 

goed kind is, wat doet school dan? 
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- De leerkracht geeft wekelijks een overzicht van de prestaties in de klas. Dat vind ik erg informatief. 

Ik zou het waarderen indien toetsresultaten inzichtelijk digitaal gepresenteerd kunnen worden. 

- De website is een uitstekend communicatiemiddel. Jammer dat sommige leerkrachten er weinig 

klasseninformatie op zetten. 

- - Jammer dat de website van de school niet actueel is. Er gebeurt zo veel dat helaas niet terug te 

vinden is op de website. Er staat nu al weken op de nieuwspagina een verslag over de 

Koningsspelen, terwijl dit al bijna 1,5 maand geleden is 

- Ik mis een zoekmogelijkheid op de website 

- Goed dat er een agenda staat op de website maar helaas zijn er geen 

evenementen/activiteiten opgenomen (terwijl deze er toch zijn) 

- Groepspagina worden bijna niet gevuld door de leerkrachten. Ook ontbreekt een overzicht van 

toetsen/cito per groep. 

- Gantelnieuws: waarom niet een digitale aantrekkelijke nieuwsbrief. Huidig Gantelnieuws is saai 

om te lezen (weinig plaatjes) en veel tekst. Waarom geen inbreng van kinderen bij de 

totstandkoming van het Gantelnieuws? 

- kalender geef geen melding van activiteiten. 

- meer pro-actief, samen met de ouder en het kind. 
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75. Heeft u er behoefte aan om met de ouders uit de MR via achterbanvergaderingen mee te 

praten over het beleid op school? 

 
Zo ja, aan welke onderwerpen denkt u dan? 

 

- Kleuters zouden meer bewegingsonderwijs mogen krijgen naar mijn mening. 

Zijn er schoonmaak (wc) ouders op school? 

- bovenstaande onderwerpen (meer aandacht voor andere religies/zienswijzen dan alleen de PC, 

minder vaak uit laten vallen van gymlessen, vaker schoonmaken toiletten (in elk geval bij de 

kleuters), gebruik van ict (wenselijk of niet, en zo ja, hoe, wat etc) 

- 2 x per week lichamelijke opvoeding is echt heel erg fijn. Hoop dat dit blijft. 

Enkel de toiletten op school (kleuters) zijn niet echt schoon, zeker in de middag ruikt het enorm. Ik 

kan mij wel voorstellen dat het niet de taak is voor een juf om dit bij te houden, maar hoe dan wel? 

- Aan de ene kant vind ik het aanbod van Hato Jobing positief, maar aan de andere kant vind ik 

het niet kunnen dat dit bij een positief resultaat wordt ingesteld en de ouder hierin geen keuze 

heeft en de ouderbijdrage hierdoor omhoog gaat. 

- Optionele cursussen/activiteiten na schooltijd (15h00 - 17h00) aanbieden voor de kinderen. Bv: 

yoga, hiphop, robotica, techniek, koud koken, etc... 

- Ik vind de toiletten tussen de lokalen van de kleuters een beetje naar urine ruiken. 

- De toiletten van de kleuters ruiken niet fris, ook 's ochtends niet als ze nog niet gebruikt zijn. 

De gymlessen van de kleuters vallen vaak uit omdat het speellokaal dan voor andere doeleinden 

gebruikt wordt, dit vind ik jammer. Er hoeven niet meer gymlessen gegeven te worden, maar dan 

moeten de gymlessen die gepland staan wel doorgaan. Anders haal je ook de doelen voor 

bewegingsonderwijs niet. 

- Tijdens de overblijf gebeurde het regelmatig dat mijn kind weinig at en weinig tot niks dronk. Ik 

heb dit eerder ook met de docenten besproken. Het gaat nu wel beter. 

- De overblijf m.b.t. groep 3 en hoger. 

Financieel beleid onduidelijk jaaroverzicht. 

Er moet meer worden gedaan met de vrijwillige ouderbijdrage. 

Financieel beleid behoort toe tot de MR niet tot de ouderraad. 

- De kindertoiletten stinken naar urine en zie je ook terug over de vloer in de toiletten 

- Hygiene, communicatie vaardigheden, veilig voedsel eten ten opzichte van alle ongezonde 

troep die kinderen eten tijdens verjaardagstraktaties en schoolreisjes en de ongezonde patatjes en 

ijsjes die de school voor ze regelt tijdens de lunch van schoolreisjes. 

- Hygiene. 

Overblijven. 

Uitdagingen en helpen leerlingen. 

Vanalles. 

- Op dit moment nog niet. Onze kinderen zijn net gestart, wellicht het komende schooljaar. 

Onderwerpen: 

Hygiëne; de kindertoiletten zijn smerig 

Zorgplannen en handelingsplannen, individueel en op groepsniveau. 

Communicatie 

- Kosten nieuwe inrichting overblijf. 

- Toelichting bij vraag 63 - 70: ik zou graag meer geïnformeerd willen worden over de inhoud van 

cultuur en lichamelijke opvoeding. Ik heb geen idee hoe dat nu wordt ingevuld. 

Toelichting bij vraag 73: ik vind de toiletten bij de klas onacceptabel vies. Het weerhoudt mijn kind 

er af en toe van om naar het toilet te gaan. 

- Hygiene, agenda per klas enz 

- Overblijf: Halo jobbing kan ook voor 2 dagen ingezet worden en de overblijf voor 2 dagen met 

overblijfouders. Hiermee kan de kostenverdubbeling gereduceerd worden. En mijn dochter heeft 

zo ook de mogelijkheid om even te doen waar ze zelf zin in heeft (binnen de regels van de 

overblijf) en de lessen van de ochtend te verwerken in haar spel.\ 

- Onderwerpen waarin de MR ook inspraak heeft of een mening van de ouders wilt weten. 
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- Nieuwe overblijf vinden de kinderen niet leuk. Er is bijna altijd voetbal, waar mijn dochter niet van 

houdt. 

Tevens hebben ze minder lang pauze buiten en moeten ze lang wachten. 

- Bewegingsonderwijs 

Cultuur 

Kinderen met opvallend gedrag 

Continu rooster 

Brede school 

- Heb toevallig eerder in de enquete het belang van muziekles al aangestipt. 

- Ik heb nog geen ipads in de lessen gezien. 

Worden de vragen over hygiene, overblijf, culturele vakken en gym ook aan de kinderen 

voorgelegd? 

- Aanvulling vraag 67; mag niet ten koste van het reguliere onderwijs gaan, maar 'n extra uitstapje 

moet kunnen lijkt me. 

- Overblijf, ICT -onderwijs, maatschappelijke vorming, pedagogiek 

- Toelichting op vraag 71 en 72: de overblijf was m.i. tot de meivakantie van 2016 zeer slecht 

geregeld. Ik heb mijn vraagtekens (meerdere keren aangegeven bij de eindverantwoordelijke 

hiervoor) of al de moeders die meewerken tijdens de overblijf geschikt zijn voor deze taken, 

aangezien er zeer reglelmatig (ernstige) incidenten zijn geweest tijdens de overblijf. Helaas lijkt, 

voor zover ik dat kan beoordelen, de inzet van Hajo Jobbing niet de gehoopte verbetering op te 

leveren. Ik heb begrepen dat de leiding zeer  streng is, soms zelfs ruw en de kinderen nauwelijks 

vrijheden ervaren. Ik ben van mening dat de schoolpauze een moment van ontspanning zou 

moeten zijn. Een moment waarin je als kind niet per sé wéér iets MOET kiezen om te doen. Kinderen 

van deze generatie hebben zich al de hele dag te schikken (school, buitenschoolse opvang, sport 

en nu zelfs nog overblijf). Ik ben als ouder geenszins bereid om na de vakantie meer contributie te 

betalen indien besloten wordt deze manier van begeleiding voort te 

zetten. Het levert mijn kinderen helaas niets op. 

- Ik heb wel behoefte aan medezeggenschap, maar de wijze waarop medezeggenschap nu vorm 

krijgt op deze school geeft niet de indruk, dat het inhoudelijk van enige invloed is. 

- De overblijf is zeer slecht geregeld. Er is slecht overzicht, overblijfmoeders zijn niet oplettend 

genoeg, communiceren slecht met de leerkrachten en spreken vaak slechts nederlands. 

De hygiene wat betreft de toiletten is zeeeeeer slecht!!! en gevaarlijk voor de gezondheid van 

kinderen. Er wordt niet genoeg schoongemaakt!!!!! 

- Verkeersveiligheid rond de school 

- Onze kinderen klagen eigenlijk het hele jaar door over de hygiëne op het toilet. Ze gaan liefst niet 

naar de WC op school. 

- Wat betreft Hajo Jobing waren de eerste geluiden van de kinderen niet zo positief en wilde mijn 

kind zelfs niet meer overblijven omdat de overgebleven speeltijd minimaal was. Ik hoor nu enige 

verbetering door aanwezigheid van bepaalde personen. Ik hoop dat er een evaluatie komt bij de 

kinderen na deze pilot hoe zij het ervaren hebben. 

Ik hoor mijn kind vaak klagen over de wc's, mijn kind wil op school niet naar de wc omdat deze 

altijd vies zou zijn. 

- overblijf, hygiëne, armoede, integratie, meer culturele vakken als dans, kunst en musea bezoek 

ook schoolzwemmen moet terug, er zijn veel ouders die zwemles niet kunnen betalen en die missen 

nu een zwemles, gevaarlijk in Nederland met zoveel water 

- Aanvullend op de vraag over de hygiëne. De toiletten in de klassen zijn heel veel vies. Ons kind 

gaat niet naar de wc op school maar wacht tot hij thuis komt om te eten of gaat pas na school 

- omgangsvormen van kinderen en hun ouders naar school toe. 

- Sociaal en emitionele ontwikkeling kind  
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S ta t i s t i sche  ve ran twoord ing  
 

Betrouwbaarheid 

Met de Tevredenheidspeiling(en) willen we van zo veel mogelijk respondenten hun mening over 

uw school te weten komen. Het aantal respondenten is immers van invloed op de 

betrouwbaarheid van het onderzoek. Om na te gaan of het onderzoek voor uw school 

betrouwbaar is, wordt naar de respons gekeken. De respons wordt berekend door het aantal 

ingevulde vragenlijsten te delen door het aantal uitgedeelde lijsten. Of de resultaten van uw 

rapport betrouwbaar zijn, kunt u aflezen in onderstaande tabel. Als u bijvoorbeeld 150 ouders op 

school heeft, dan is een responspercentage van tenminste 53% nodig (er zijn dan 79 ouders die de 

vragenlijst hebben ingevuld) om het rapport als betrouwbaar te mogen interpreteren. Hebben 

minder ouders aan het onderzoek deelgenomen, dan moeten de resultaten met 

terughoudendheid worden gelezen.   

 

Betrouwbaarheid            

Aantal lijsten 

uitgedeeld 
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Aantal lijsten 

geretourneerd 
39 52 63 71 79 85 90 95 99 103 106 

Minimale 

responspercentage 
78% 69% 63% 57% 53% 49% 45% 42% 40% 37% 35% 

In deze tabel is uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95% en een foutenmarge van 5%. De spreiding ligt op 12%, dit is 

de gemiddelde spreiding op alle tevredenheidsvragen uit de Oudertevredenheidspeiling. 

 

Significantie 

Naast het feit dat de betrouwbaarheid van het onderzoek belangrijk is, is het ook interessant om te 

weten hoe betekenisvol de resultaten zijn (significantie). Om de significantie te bepalen wordt 

nagegaan hoe groot de kans is dat een gevonden verschil tussen de gemiddelden van uw school 

en de gemiddelden van de benchmark (het landelijk gemiddelde) veroorzaakt is door toeval. 

Wanneer een resultaat significant is, wil het zeggen dat je mag verwachten dat de 2 scores van 

elkaar verschillen en dat dat verschil niet op toeval berust.  

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat als er op de vragen 3 t/m 49 van de 

Oudertevredenheidspeiling (deze zijn gemeten op een vierpuntsschaal) een verschil is in de 

gemiddelde score van de school en de benchmark van 0,15 of meer dit een betekenisvol verschil 

is (met andere woorden, de kans op toeval is erg klein). 

 

Geen gewogen antwoorden 

De tevredenheidsvragen in de vragenlijsten worden gemeten op een vierpuntsschaaI. Deze is als 

volgt opgebouwd:  

1 = erg ontevreden 2 = ontevreden 3 = tevreden 4 = erg tevreden 

  

In de rapportages is er voor gekozen om de antwoorden op de vragen niet te wegen (er wordt 

geen mate van belangrijkheid aan toegekend). Op de resultatenpagina’s in de rapportage staan 

gemiddelde waarden genoemd achter elke vraag. Voorbeeld: een gemiddelde score van 3.2 

geeft aan dat respondenten gemiddeld ‘tevreden’ tot ‘erg tevreden’ hebben geantwoord. Je 

kunt dus zeggen dat men over dit onderwerp tevreden is.      
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Non-respons 

Er zijn twee soorten non-respons: ouders die de vragenlijst helemaal niet hebben ingevuld en 

ouders die een aantal vragen niet hebben ingevuld. 

De eerste groep laten wij in deze rapportage helemaal buiten beschouwing. Deze non-respons 

beïnvloedt de gerealiseerde steekproefgrootte en zorgt daardoor voor een lagere 

betrouwbaarheid. In de betrouwbaarheidstabel kunt u aflezen of de non-respons van invloed is op 

de betrouwbaarheid van de rapportage. Een andere vraag hierbij is in hoeverre de non-respons 

selectief is geweest en in hoeverre deze dan de onderzoeksresultaten heeft beïnvloedt. Als dit 

laatste het geval is, zal hiermee rekening moeten worden gehouden bij het interpreteren van de 

resultaten. 

De groep ouders die een deel van de vragen niet heeft ingevuld worden in onze rapportage op 

twee manieren weergegeven: de groep die niets heeft ingevuld en de groep die ‘weet niet’ heeft 

ingevuld. Beide groepen worden in de scores niet meegenomen. 
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Vragenl i j s t  
 
Algemeen 
1. Ik vul deze lijst in voor mijn kind in groep... 
Contact met de school 
2. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over de school? 
3. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 
4. Hoe tevreden bent u over de manier waarop de school met u communiceert? 
5. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de directeur? 
6. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de directie te praten? 
7. Hoe tevreden bent u over de afhandeling van opmerkingen/klachten door de directie?  
8. Hoe tevreden bent u over het open staan van de school voor klachten / positieve kritiek? 
9. Welk rapportcijfer geeft u het contact met de school? (1=laag, 10=hoog) 
10. Hoe belangrijk vindt u contact met de school voor een goede school? 
11. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage.  
De leerkracht 
12. Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht naar u luistert? 
13. Hoe tevreden bent u over de inzet en motivatie van de leerkracht? 
14. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de leerkracht afspraken nakomt? 
15. Hoe tevreden bent u over de betrokkenheid van de leerkracht bij de leerlingen? 
16. Is de leerkracht voldoende in staat om uw kind persoonlijke aandacht te geven? 
17. Hoe tevreden bent u over de extra individuele zorg die de leerkracht geeft aan kinderen die 

dat nodig hebben? 
18. Vindt u dat de duo-leerkrachten goed samenwerken?  
19. Wordt er binnen de school, tussen de leerkrachten, intern begeleider en de directie, goed 

samengewerkt? 
20. Hoe tevreden bent u over de opvang bij afwezigheid van de leerkracht?  
21. Welk rapportcijfer geeft u de leerkracht? (1=laag, 10=hoog) 
22. Hoe belangrijk vindt u de leerkracht voor een goede school? 
23. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
Contact met de leerkracht 
24. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de groepsleerkracht van u kind(eren) te 

praten? 
25. Hoe tevreden bent u over de afhandeling van opmerkingen/klachten door de leerkrachten? 
26. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de leerkracht rekening houdt met de kenmerken 

van uw kind? 
27. Hoe tevreden bent u over de mate waarin de leerkracht gebruik maakt van uw kennis over uw 

kind? 
28. Hoe tevreden bent u over de gelegenheid om met de intern begeleider te praten? 
29. Hoe tevreden bent u over het aantal 10 minuten gesprekken met de leerkracht van uw kind? 
30. Hoe tevreden bent u over de informatie over uw kind tijdens de 10 minuten gesprekken? 
31. Hoe tevreden bent u over het aantal rapporten dat uw kind krijgt? 
32. Hoe tevreden bent u over de informatie over uw kind in het rapport? 
33. Welk rapportcijfer geeft u het contact met de leerkracht? (1=laag, 10=hoog) 
34. Hoe belangrijk vindt u contact met de leerkracht voor een goede school? 
35. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
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Begeleiding 
36. Hoe tevreden bent u over de begeleiding van leerlingen met problemen? 
37. Hoe tevreden bent u over  de extra mogelijkheden voor goede leerlingen? 
38. Hoe tevreden bent u over hoe de leerkracht met de kinderen omgaat? 
39. Hoe tevreden bent u over de voorbereiding van de leerlingen op het voortgezet onderwijs? 
40. Hoe tevreden bent u over het aanbieden van de leerstof in verschillende niveaus? 
41. Welke problemen heeft u zelf ervaren bij uw kind? 
42. Wilt u bij een van deze onderwerpen meer ondersteund worden? 
43. Hoe tevreden bent u over de mate waarin het handelingsplan met u wordt besproken? 
44. Welke problemen heeft u ervaren in de klas? 
45. Heeft de culturele samenstelling van de klas invloed op de ontwikkeling van uw kind(eren)? 
46. Welk rapportcijfer geeft u de begeleiding op school? (1=laag, 10=hoog) 
47. Hoe belangrijk vindt u de begeleiding voor een goede school? 
48. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
Externe communicatie 
49. Bezoekt u de website van de school? 
50. Hoe tevreden bent u over de website van de school? 
51. Gebruikt u de website van de school om actuele informatie over de school te krijgen?  
52. Hoe tevreden bent u over de inhoud en leesbaarheid van de schoolgids? 
53. Gebruikt u de schoolgids als naslagwerk?  
54. Hoe tevreden bent u over de telefonische bereikbaarheid van de school? 
55. Hoe tevreden bent u over de nieuwsbrief? 
56. Hoe blijft u op de hoogte van informatie over de school? 
57. Hoe wordt u het liefst geinformeerd? 
58. Over welke onderwerpen zou u (meer) willen worden geinformeerd? 
59. Welk rapportcijfer geeft u de school voor de communicatie met ouders? (1=laag, 10=hoog) 
60. Hoe belangrijk vindt u de communicatie met ouders voor een goede school? 
61. Indien u nog opmerkingen, suggesties of andere zaken heeft mbt het contact met de school, 

kunt u deze hieronder plaatsen. Deze opmerkingen worden letterlijk opgenomen in de 

eindrapportage. 
schoolspecifieke zaken 
62. Weet u waar de ouderbijdrage voor wordt gebruikt? 
63. Weet u welke ICT middelen er worden gebruikt op school? 
64. Hoe tevreden bent u over het gebruik van computers en ipads in de klas? 
65. Vindt u dat er meer moet worden gewerkt met computers en ipads? 
66. Hoe tevreden bent u over het aanbod van culturele vakken? 
67. Zou u een groter aanbod van culturele vakken wensen, ook als dit ten koste gaat van het 

reguliere onderwijs? 
68. Bent u bereid om een hogere ouderbijdrage te betalen voor het aanbod van culturele 

vakken? 
69. Hoe tevreden bent u over het aanbod van lichamelijke opvoeding en bewegingsonderwijs? 
70. Zou u meer uren lichamelijk opvoeding en bewegingsonderwijs willen, ook als dit ten koste gaat 

van het reguliere onderwijs? 
71. Hoe tevreden was u over de overblijf tussen de middag met ondersteuning door 

overblijfouders? 
72. Hoe tevreden bent u over het nieuwe aanbod van Hajo Jobing waarin professionele krachten 

de overblijf coordineren? 
73. Hoe tevreden bent u over de hygiene op school? 
74. Heeft u er behoefte aan om met de ouders uit de MR via achterbanvergaderingen mee te 

praten over het beleid op school? 
75. Zo ja, aan welke onderwerpen denkt u dan? 
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