Resultaten van het tevredenheidsonderzoek
In november 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen, ouders en leerkrachten
gehouden. In januari zijn de resultaten binnengekomen. De afgelopen tijd zijn de resultaten binnen
Obase en binnen de MR geëvalueerd. Bij deze besprekingen was een vertegenwoordiger van
Beekveld en Terpstra aanwezig. Ook was een vertegenwoordiger van ons bestuurskantoor bij deze
gesprekken.
Er is gekeken naar de items die we het meest van belang achten. Elke aanwezige kon drie items
inbrengen. Vervolgens hebben we daar een samenhang in gezocht. Over vrijwel de gehele linie
waren de scoren goed of zeer goed.
De respons was dit keer een stuk hoger dan twee jaar geleden. De respons was bij ouders 65% . Twee
jaar geleden was dit 22%. De leerlingen respons was 90%.(hier werd aan de leerlingen van groep 6, 7
en 8 medewerking gevraagd.) De respons bij de medewerkers was 80%.
De ouders beoordeelden de school gemiddeld met een 8,1. De medewerkers met een 8,5 en de
leerlingen met een 9,0.
Hier gaan we in op de specifiekere thema’s:
(Er kon gescoord worden tussen de 0,0 en de 4,0. Onder de 3,2 score wordt gekeken of
verbetering/verandering noodzakelijk is.
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Schoolklimaat: (plezier naar school, veilig op school voelen, contacten)
De scores liggen allemaal tussen de 3,7 en 3,9.
Onderwijsleerproces: (leerlingen leren voldoende, leerkrachten leggen goed uit, enz.)
Hier lagen de scores tussen de 3,4 en 3,8.
Informatie en communicatie: (contacten en nieuwsvoorziening)
De scores lagen hier tussen 3,3 en 3,8)
Sociale veiligheid: (pesten, ruzies, enz.) Dezelfde scores. Alleen bij het punt:” Leraren helpen
bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen”. Scoorden de leerlingen 3,4 en de ouders 2,9.
We gaan dit in het team bespreken.
Onderwijs en leren: Ook bij dit onderdeel waren er geen scores onder de 3,1 . Alleen op het
gebied van ICT vinden de leerlingen dat er ook extra ICT-vaardigheden aangeleerd kunnen
worden.
Cultuur: (pedagogisch klimaat, discipline) Ook hier hadden we hoge scores tussen de 3,2 en
3,8.
Bedrijfsvoering: (informatie, procedures)
De ouders weten niet allemaal wie de vertrouwenspersoon is, wordt aangegeven. Dit staat in
de schoolgids vermeld. Els de Zeeuw is onze vertrouwenspersoon.
Vindt u het leuk om het hele rapport in te zien, dan bent u welkom op school.
We willen u bedanken voor het invullen van de vragenlijst en als team gaan we toch kritisch
het rapport analyseren en kijken waar we nog beter kunnen presteren.

