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Respons 
De enquête is ingevuld door 42 ouders, hiermee komen we op een respons van 50 %. 

Toelichting scores 
De vragen waren verdeeld over 5 rubrieken. Er waren zowel gesloten vragen als open vragen. De 

antwoorden op de open vragen zijn i.v.m. herleidbaarheid niet in dit overzicht opgenomen maar zijn 

wel besproken in de MR. 

De gesloten vragen werden gescoord op een vijfpuntsschaal. Scores lager dan 3,0 verdienen 

aandacht en scores boven 3,5 werden positief gewaardeerd. Als de spreiding boven de 1,0 is dan 

werd de vraag erg uiteenlopend beantwoord. Bij een spreiding lager dan 0,6 waren de respondenten 

juist eensgezind. 

Rubrieksscores 
Kwaliteitszorg 3,1 

Sociale veiligheid 3,2 

Communicatie 3,4 

Lesstofaanbod 3,1 

Opbrengsten 3,2 

 

Positieve scores 

 score spreiding 

   

Mijn kind(eren) voelt/voelen zich veilig op school 4,1 0,9 

Mijn kind(eren) voelt/voelen zich veilig op het plein 3,9 0,9 

De sfeer op school is goed 3,6 0,9 
Ik weet waar ik met zorgen of klachten over de school 
terecht kan 3,6 0,9 
De schoolgids (te vinden op de website) bevat 
voldoende informatie over de school en de gang van 
zaken 3,5 0,8 

Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven van school 3,5 1,1 
Ik ben tevreden over het gebruik van de Parro app 
door school 3,5 1,0 

Aandachtspunten 

 score spreiding 

   

De school ziet en reageert op signalen van pesten 2,7 0,9 

De school informeert mij over wat ze wil verbeteren 2,8 0,9 
De school treedt goed op als er problemen zijn tussen 
kinderen 2,8 1,0 
Op school is er voldoende aandacht voor het gevaar 
van digitaal pesten (Internet, sms, facebook,app) 2,8 1,0 
De school neemt mijn input mee om de kwaliteit te 
verbeteren 2,9 1,1 
De school ziet en reageert op signalen van 
discriminatie 2,9 0,8 

De school staat in mijn omgeving goed bekend 2,9 1,1 
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De school besteedt voldoende aandacht aan 
leerlingen die minder goed mee kunnen komen 2,9 1,0 

 

Kwaliteitszorg 

 score spreiding 

De school vraagt of ik tevreden ben over de school 3,2 1,0 

De school informeert mij over wat ze wil verbeteren 2,8 0,9 

De schoolgids (te vinden op de website) bevat 
voldoende informatie over de school en de gang van 
zaken 3,5 0,8 

De school neemt mijn input mee om de kwaliteit te 
verbeteren 2,9 1,1 

Ik weet waar ik met zorgen of klachten over de school 
terecht kan 3,6 0,9 

De school staat in mijn omgeving goed bekend 2,9 1,1 

Ouders in mijn omgeving spreken positief over de 
school 3,0 1,1 

 

Sociale veiligheid 

 score spreiding 

Mijn kind(eren) voelt/voelen zich veilig op school 4,1 0,9 

Mijn kind(eren) voelt/voelen zich veilig op het plein 3,9 0,9 

De school treedt goed op als er problemen zijn tussen 
kinderen 2,8 1,0 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan 
normen en waarden 3,4 1,0 

De school ziet en reageert op signalen van pesten 2,7 0,9 

De school ziet en reageert op signalen van 
discriminatie 2,9 0,8 

Op school is er voldoende aandacht voor het gevaar 
van digitaal pesten (Internet, sms, facebook,app) 2,8 1,0 

 

Communicatie 

 score spreiding 

Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken 
op school 3,2 0,9 

Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven van school 3,5 1,1 

Ik ben tevreden over het gebruik van de Parro app 
door school 3,5 1,0 

De school organiseert voldoende (informatieve) 
activiteiten voor ouders 3,0 1,1 

De sfeer op school is goed 3,6 0,9 

De Medezeggenschapsraad houdt ons voldoende op 
de hoogte 3,4 0,7 

De Medezeggenschapsraad vraagt voldoende input 
aan zijn achterban 3,3 0,8 
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Lesstofaanbod 

 score spreiding 

Als ouder/verzorger ben ik op de hoogte van het 
lesstofaanbod 3,0 1,1 

Het lesaanbod van de school vind ik goed 3,4 0,9 

De school besteedt voldoende aandacht aan 
leerlingen die meer willen of kunnen 3,0 1,0 

De school besteedt voldoende aandacht aan 
leerlingen die minder goed mee kunnen komen 2,9 1,0 

 

Opbrengsten 

 score spreiding 

De school geeft inzicht in de eindresultaten van de 
schoolverlaters van de school (in de schoolgids) 3,1 0,9 

De school informeert mij over de toetsresultaten en 
vorderingen van mijn kind(eren) 3,4 1,1 

De school informeert mij over de sociaal emotionele 
ontwikkeling van mijn kind(eren) 3,3 1,0 
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