CBS De Open Poort Asperen
Samenvatting van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek mei 2010

Hoe tevreden zijn ouders over onze school ?
Respons
Opzet van dit onderzoek
De vragenlijst is in november 2009 onder alle ouders uitgezet. De vragenlijst maakt onderdeel uit
van een nieuw instrument dat de kwaliteit van ons onderwijs meet: ‘Werken Met Kwaliteit’ (WMK).
Daarin worden in een periode van 4 jaren ouders, leerkrachten en leerlingen bevraagd over zaken
die met de school en het onderwijs te maken hebben. De leerkrachten maken van allerlei
onderwerpen kwaliteitskaarten die als scoringslijsten gelden voor de prestaties van de school.

Resultaten ouders
Respons
Aan alle 114 gezinnen is een brief
gegeven met een inlogcode om op
internet de vragenlijst in te vullen. Er
kwamen 39 vragenlijsten binnen, dat is
ruim 34%. Dat is laag / voldoende.

Ouders hebben de vragen kunnen scoren
door een waardering tussen 0 en 4 te
geven voor een stelling. De school heeft
als totaalscore van 3.13.

Onderwerpen





Kwaliteitszorg
Aanbod
Tijd
Pedagogisch
handelen
 Didactisch
handelen
 Afstemming

 Actieve / zelfstandige rol leerlingen
 Schoolklimaat
 Zorg en begeleiding
 Opbrengsten
 Integraal personeelsbeleid

Conclusies Er is hoge mate van tevredenheid. Dat geeft aan dat de kinderen zich veilig voelen op school: basis voor groei en ontwikkeling!
Hoogste scores

Laagste scores

De school zorgt ervoor, dat er weinig lesuitval is (3.73)
- De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd (3.69)
- Mijn kind(eren) voelt (voelen) zich veilig op school (3.67)
- De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam (3.62)
- Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school (3.59)
- Ik ben tevreden met de schoolkeuze (3.58)
- Het taalgebruik van de leraar is correct (3.56)
- De leraar toont respect voor mijn zoon/dochter (3.56)
- De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken (3.55)
- De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter (3.55)

Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school (2.18)
- De school vraagt in voldoende mate naar de mening van ouders over de school (2.36)
- De leraren geven (te) veel huiswerk (2.39)
- De school informeert ouders regelmatig over de effecten van verbeter-activiteiten (2.41)
- De leraren geven (te) weinig huiswerk (2.43)
- De school stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de verwachtingen van de
ouders (2.45)
- Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling blijft zitten (2.48)
- De schoolleiding gaat op een adequate wijze om met incidenten (2.50)
- De school beschikt over een goede klachtenregeling (2.51)
- Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren (2.55)

