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Betreft:

resultaat van de ouderenquête afgenomen in juni 2018

Beste ouders,
Hieronder vindt u de resultaten van de ouderenquête die wij in juni hebben gehouden. Onze
School heeft met 61% het hoogste deelnamepercentage gehaald binnen onze stichting SPOM.
Over het algemeen zijn wij tevreden over de resultaten (scores tussen 1 en 4 waren mogelijk).
Samen met het team en de medezeggenschapsraad gaan we bespreken welke acties wij naar
aanleiding van de resultaten willen gaan uitvoeren.
De acties zullen in het komende schoolplan en de daaraan gekoppelde jaarplannen worden
opgenomen. We zullen u hiervan op de hoogte houden.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met mij opnemen.
Henk Brakel

De Leeuwenkuil, Beneden Leeuwen, aantal respondenten: 111
Ouders 2018
(61% heeft deelgenomen)
Basis op orde
schoolklimaat
Mijn kind wordt positief benaderd op school.
Ik ben tevreden bent met de pedagogische aanpak van de school.
Er wordt op school gelet of leerlingen goed met elkaar omgaan.
Ik ben tevreden over de wijze waarop deze school omgaat met pestgedrag.
De leerkrachten letten op of het wel of niet goed gaat met mijn kind.
onderwijsleerproces
Mijn kind leert op school vaardigheden die hij/zij nodig heeft voor zijn/haar
toekomst (zoals kritisch en creatief denken, problemen oplossen en digitale
en sociale vaardigheden).
Mijn kind leert samenwerken met andere leerlingen.
Mijn kind doet actief mee in de les.
Mijn kind kan op school op de computer/ IPad/ laptop (extra) oefenen op zijn
eigen niveau.
Leerkrachten stemmen hun handelen af op wat mijn kind nodig heeft om te
leren.
Mijn kind wordt voldoende uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen.
De leerkracht van mijn kind werkt vakbekwaam.
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Ontwikkeling van zeggenschap en eigen keuzes van leerlingen
Mijn kind wordt gestimuleerd om zijn/haar talenten te ontdekken en te
ontwikkelen.
Mijn kind wordt betrokken bij het stellen van zijn/haar doelen.
Mijn kind wordt geholpen bij het verbeteren van zijn werkwijze.
Mijn kind wordt op school uitgedaagd vraagstukken zelf op te lossen.
De mening van de leerlingen telt op deze school mee.
Onderwijs op maat
Doordat er rekening wordt gehouden met mijn kind ontwikkelt hij/zij zich
goed.
Ik ben tevreden over de extra zorg en begeleiding die mijn kind krijgt of heeft
gekregen (indien van toepassing).
Mijn kind leert bij deze leerkracht op verschillende manieren te leren.
Dat wat mijn kind leert sluit aan bijzijn/haar niveau.
Techniek & informatievaardigheden
Mijn kind leert op school vaardigheden die hij/zij nodig heeft om goed om te
gaan met digitale middelen.
De school biedt mijn kind voldoende mogelijkheid om techniek te ontdekken.
De school biedt mijn kind voldoende mogelijkheid om technische
vaardigheden op te doen.
Gezond gedrag en bewegen
De school besteedt aandacht aan gezonde voeding.
De school zorgt ervoor dat mijn kind voldoende beweging krijgt.
Het schoolplein daagt uit tot bewegen, ontdekken en leren.
Schoolprofiel en -ambitie
Deze school staat open voor nieuwe ideeën.
Deze school heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van het
onderwijs.
Communicatie met ouders
Ik ben tevreden over de mogelijkheden die de school biedt om ouders te
betrekken bij het onderwijs.
Ouders zijn voldoende betrokken bij de school.
Leerkrachten betrekken mij als partner bij het onderwijsleerproces van mijn
kind.
Ik ben op de hoogte van wat de OR/MR bijdraagt aan de school.
De school geeft mij op tijd informatie.
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Leiderschap en management
De directie treedt adequaat op bij incidenten.
De directie is goed op de hoogte van de gang van zaken op school.
De directie gaat serieus om met de inbreng van ouders en personeel.
De directie staat open voor kritiek.
Oktober 2018
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