Tevredenheidsonderzoek basisschool De Avonturijn 2019
Graag willen we de highlights van het tevredenheidsonderzoek met jullie delen.
Het tevredenheidsonderzoek is ingevuld door ouders, leerlingen van groep 6, 7 en 8 en
medewerkers.
Van de leerlingen heeft 96% de vragenlijsten ingevuld, van de medewerkers 100% en van de ouders
33%. Omdat de respons van ouders niet zo hoog was, geeft dit helaas geen reëel beeld van de totale
groep ouders. Desondanks nemen we de positieve- en verbeterpunten wel mee in onze acties.
Wij zijn trots op de rapportcijfers die we hebben mogen ontvangen!
Als rapportcijfer kregen wij:
- Van leerlingen een 8,9 (landelijk 8,1)
- van ouders een 7,2 (landelijk 7,6)
- medewerkers een 8,1(landelijk 7,7)
Zowel medewerkers als kinderen geven de school hetzelfde of een hoger rapportcijfer dan in 2016.
De ouders geven een iets lager rapportcijfer, maar gezien het aantal ouders dat de vragenlijsten
heeft ingevuld , weten we niet of dit passend is bij het algemene beeld.
Kwaliteiten:
- Leerlingen voelen zich prettig en veilig op school en wanneer er sprake is van pestgedrag
treedt de school goed op.
- De juf of meester legt goed uit en helpt wanneer ze iets niet begrijpen
- Medewerkers zijn trots op de afstemming van hun pedagogisch en didactisch handelen op de
individuele onderwijsbehoeften van elke leerling.
- Leerkrachten maken in de les dagelijks gebruik van digitale middelen.
- Volgens ouders gaan de kinderen graag naar school en voelen ze zich daar veilig.
- Ouders vinden dat er voldoende aandacht is voor mediawijsheid en er is aandacht voor de
21ste eeuwse-vaardigheden (o.a. samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit,
kritisch denken).
Aandachtspunten:
- Leerlingen zouden meer van de talenten van andere kinderen willen leren
- Medewerkers zouden het onderwijs nog meer af willen stemmen op de specifieke
leerbehoeften van 'meer begaafde' leerlingen
- Medewerkers zouden graag willen dat nog meer ouders betrokkenheid tonen bij de school.
Deze met kanttekening dat we heel blij zijn met de betrokken groep ouders in de
oudervereniging!
- Ouders willen graag meer informatie hebben over wat er gebeurt op school/meer betrokken
worden bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit op school.
- Ouders willen graag dat leerlingen meer de gelegenheid krijgen om eigen keuzes te maken
over het leren en hun ontwikkeling.

De kwaliteiten en aandachtspunten zijn bepaald aan de hand van de mening van de meerderheid.

Het kan dus zo zijn dat de individuele mening afwijkt. In het team en de MR gaan we kijken hoe we
onze kwaliteiten kunnen versterken/behouden en de onze aandachtspunten kunnen vertalen naar
de praktijk. Deze input geeft ons mooie kansen om te leren en verder door te groeien zodat we nog
beter onderwijs aan alle kinderen kunnen verzorgen.

