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Inhoud

• Leerlingen

• Ouders 

• Personeel



Leerlingen – Algemene gegevens 

Gemiddeld: 7,9
Gemiddelde in 2015: 8,3
Referentiegroep: 8,1



Leerlingen – Resultaten



Leerlingen – Verbeteringen/ Verslechteringen



Leerlingen – Aandachtspunten per groep



Leerlingen – Overige zaken

-
- Vind je het leuk om over te blijven in de grote pauze?

Zeker Niet 24%
Niet 35%
Soms 25%
Wel 15%

- Van de ouders helpt 76 procent de kinderen met huiswerk als de kinderen dat willen.
- Van de leerlingen eet 69 procent 's morgens 'vaak' goed voordat ze naar school gaan, 12 procent 

van de leerlingen eet 's morgens 'bijna nooit' of 'nauwelijks'.
- Volgens 74 procent van de leerlingen zijn de ouders zeer tevreden over onze school, 8 procent 

denkt echter dat hun ouders niet zo tevreden zijn.
- Van de leerlingen van onze school gebruikt 85 procent de computer thuis voor schoolwerk. Dit is 

hoger dan het percentage leerlingen in de referentiegroep dat de computer thuis gebruikt (52%).
- Van de ondervraagde leerlingen van onze school gaat 32 procent door de week na negen uur naar 

bed (het percentage in de referentiegroep is 21 procent).



Leerlingen – Conclusies



Ouders – Algemene gegevens 

Gemiddeld: 7,1
Gemiddelde in 2015: 6,9
Referentiegroep: 7,5

116 ouders hebben de vragenlijst ingevuld



Ouders – Resultaten



Ouders – Verbeteringen/ Verslechteringen



Ouders – Aandachtspunten per bouw



Ouders – Overige zaken

-
- Van de ouders en verzorgers die de vragenlijst ingevuld hebben behoort 55 procent tot de 

Nederlandse bevolkingsgroep. Tot de Antilliaanse en Surinaamse bevolkingsgroepen behoren 
respectievelijk 1 en 9 procent en tot de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen respectievelijk 
3 en 12 procent. Van de ouders en verzorgers komt 15 procent 'oorspronkelijk‘ uit een ander dan 
hierboven genoemd land.

- Volgens 42 procent van de ouders staat de school goed bekend, 9 procent van de ouders is het 
daar niet mee eens.

- Onze school wordt door de ouders goed gewaardeerd ten aanzien van 'De leerkracht'. De 
gemiddelde score van onze school is 3.5 op een schaal van 1 tot en met 4 (de gemiddelde score in 
de referentiegroep is 3.4).

- Van de ondervraagde ouders en verzorgers van leerlingen van onze school is 52 procent soms of 
vaak actief als hulp-ouder of commissielid.

- Ten aanzien van het onderwerp 'Contact met de school‘ noemden de ouders geen belangrijke 
kritiekpunten.

- Volgens 92 procent van de ouders en verzorgers gaat hun kind over het algemeen met plezier naar 
school, 8 procent denkt van niet. 

- Zeventien ouders (15% van het totaal) noemen geen kritiekpunten.



Ouders – Aantal kritiekpunten per respondent

-



Ouders – Conclusies



Personeel – Algemene gegevens 

Gemiddeld: 7,5
Gemiddelde in 2015: 7,4
Referentiegroep: 7,6

52% van de medewerkers (25) hebben de vragenlijst ingevuld



Personeel – Resultaten



Personeel – Verbeteringen/ Verslechteringen



Personeel – Aandachtspunten per geslacht



Personeel – Aandachtspunten per leeftijd



Personeel – Overige zaken

-
- Van de medewerkers zou 28 procent anderen aanraden om leraar in het basisonderwijs te 

worden, 72 procent zou anderen aanraden om leraar op onze school te worden.
- Van de ondervraagde teamleden van onze school gaat 88 procent overwegend met plezier naar 

school. 
- 48 procent van de personeelsleden geeft als rapportcijfer voor hun baan een acht of hoger. 
- Onze school wordt door de overgrote meerderheid van de medewerkers gewaardeerd ten aanzien 

van 'sfeer in het team'. (96% van de medewerkers is hierover tevreden.)
- De school scoort naar mening van de mannelijke medewerkers hoog voor wat betreft de 

tevredenheid over de onderdelen sfeer (100%), veiligheid (100%), samenwerking collega`s (100%), 
communicatie binnen de school (100%) en taakverdeling (100%). 

- De school wordt door de vrouwelijke medewerkers erg gewaardeerd voor wat betreft sfeer in het 
team (100%), nieuwsbrieven aan ouders (100%), aanspreekbaarheid schoolleiding (100%), 
leidinggevende capaciteiten van de schoolleiding (100%) en sfeer (95%).



Personeel – Conclusies


