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Een tevredenheidsonderzoek: waarom? 
 
Hoe heeft u onze school beoordeeld? Wat gaat goed en wat kan beter?  
 
Een tevredenheidsonderzoek laat zien hoe goed leerlingen, ouders, 
medewerkers en het management de kwaliteit van een school vinden.  
 
Op deze pagina laten wij zien hoe tevreden ouders en leerlingen zijn over 
onze school. Aan alle respondenten is een aantal stellingen over onze  
school ter beoordeling voorgelegd. Het resultaat hiervan ziet u op deze 
pagina. 
 
Dit soort onderzoeken wordt op veel scholen in Nederland afgenomen. 
Daarom kunnen we onze school vergelijken met de ‘gemiddelde school’.  
 
Namens alle medewerkers van onze school willen wij alle ouders en 
leerlingen bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek.  
 
De uitkomsten zullen mede worden gebruikt bij de (verdere)  
ontwikkeling van onze school. 

Respons 
 

 

Rapportcijfers 
 

 

Wat valt ons op aan de resultaten? 
 

 De respons van ouders is, ondanks een percentage van 53%,  
representatief. 
 

 Zowel leerlingen, ouders en medewerkers zijn positief over 
het pedagogisch klimaat en de sfeer op school.  

 

 Ouders zijn  tevreden over de kwaliteit van het onderwijs,  
met ruim voldoende aandacht voor individuele leerlingen.  

 

 Ouders zijn tevreden over de contacten met school en de 
digitale informatievoorziening.  

 

 De school mag ouders  meer mogelijkheden bieden om bij 
het  onderwijs betrokken te zijn. 
 

 

Sterke punten 
 

 Positief schoolklimaat. 
 

 Leerlingen zijn tevreden over wat ze op school 
leren. 
 

 Maatschappelijk bewustzijn van de school. 
 

 Kwaliteit van het onderwijsleerproces. 
 

Aandachtspunten  
 
 Talentontwikkeling van leerlingen. 

 

 Sociale veiligheid versterken. 
 

 Ouders voldoende mogelijkheden bieden om 
bij het onderwijs betrokken te zijn. 
 

 Communicatie met ouders over de 
ontwikkeling van hun kind. 

Dit zijn onze acties 
 
 Sociale veiligheid borgen en verbeteren. O.a. consequenter 

handelen van alle betrokkenen bij pestgedrag.   
 

 Kinderen meer uitdagen om hun talenten te ontplooien en te laten 
leren van talenten van anderen. 
 

 Kinderen meer de gelegenheid geven eigen keuzes te maken over 
het leren en hun ontwikkeling. 
 

 Zoeken naar mogelijkheden om ouders meer te betrekken  als 
educatief partner bij het leerproces van hun kinderen en bij het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit van de school. 

 

 De inzet van digitale middelen t.b.v. het inzetten van een 
uitdagende leeromgeving versterken. 
 
 

 
 
 

 

 


