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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst tevredenheid en sociale veiligheid 2019 ouder/verzorger van Basisschool De
Lindenhoeve. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

De sfeer op school 5 vragen

De lessen 3 vragen

Informatie en communicatie 2 vragen

Rapportcijfer 1 vragen

Meerkeuzevragen 2 vragen

Veiligheidsbeleving 4 vragen

Het optreden van de leraar 7 vragen

De opstelling van de leerling 4 vragen

Welbevinden 4 vragen

Fysieke veiligheid 4 vragen

Sociale veiligheid 4 vragen

Psychische veiligheid 4 vragen

Materiële zaken 4 vragen

Cijfers 2 vragen

Opmerkingen 1 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 51 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Basisschool De Lindenhoeve

Adres Zellersacker 11-04

Postcode + Plaats 6546 HC Nijmegen

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 18 maart 2019 tot 5 april 2019.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 119

Aantal afgerond 56

Responspercentage 47%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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1 -- (0,4%)

2 - (7,5%)

3 + (53,2%)

4 ++ (35,0%)

0 Niet van toepassing/weet niet (3,9%)

De sfeer op school: 
Gemiddelde score 3,28

88,2% scoort 3 of 4

De sfeer op school

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,28 0% 8% 53% 35% 4%

1. In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,29 2% 7% 50% 39% 2%

2. Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,25 0% 11% 50% 34% 5%

3. Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige
aanpak van de school? 3,12 0% 9% 64% 20% 7%

4. Hoe tevreden bent u over uw contact met de
medewerkers van de school? 3,36 0% 7% 48% 43% 2%

5. Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op
school? 3,37 0% 4% 54% 39% 4%

Bespreekpunten

1. In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?

2. Hoe veilig voelt uw kind zich op school?

4. Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
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1 -- (0,0%)

2 - (7,7%)

3 + (50,0%)

4 ++ (29,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (13,1%)

De lessen: 
Gemiddelde score 3,25

79,2% scoort 3 of 4

De lessen

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,25 0% 8% 50% 29% 13%

6. In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of
haar niveau? 3,21 0% 7% 54% 25% 14%

7. Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd
om zich maximaal te ontwikkelen? 3,10 0% 14% 50% 23% 13%

8. Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van
de leerkrachten? 3,43 0% 2% 46% 39% 13%

Bespreekpunten

7. Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?

6. In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?

8. Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
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1 -- (0,0%)

2 - (15,2%)

3 + (53,6%)

4 ++ (30,4%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,9%)

Informatie en communicatie: 
Gemiddelde score 3,15

83,9% scoort 3 of 4

Informatie en communicatie

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,15 0% 15% 54% 30% 1%

9. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt
over wat er op school gebeurt? 3,16 0% 14% 54% 30% 2%

10. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt
over uw kind? 3,14 0% 16% 54% 30% 0%

Bespreekpunten

10. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?

9. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
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7,5

7,5

Rapportcijfer

11. Welk rapportcijfer geeft u de school?
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Meerkeuzevragen

Mijn kind is een

Jongen 27

Meisje 29

In welke groep zit uw kind?

Onderbouw (groep 1 t/m 4) 27

Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 29

9

Basisschool De Lindenhoeve



1 nooit (1,3%)

2 niet altijd (9,8%)

3 meestal wel (42,9%)

4 altijd (32,1%)

0 Niet van toepassing/weet niet (13,8%)

Veiligheidsbeleving: 
Gemiddelde score 3,23

75,0% scoort 3 of 4

Veiligheidsbeleving

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,23 1% 10% 43% 32% 14%

Mijn kind voelt zich veilig op het plein 3,12 2% 13% 52% 27% 7%

Mijn kind voelt zich veilig op school 3,23 2% 11% 45% 36% 7%

Mijn kind voelt zich veilig in het lokaal 3,37 0% 9% 43% 45% 4%

Mijn kind voelt zich veilig tijdens het overblijven 3,17 2% 7% 32% 21% 38%

Bespreekpunten

Mijn kind voelt zich veilig tijdens het overblijven

Mijn kind voelt zich veilig op school

Mijn kind voelt zich veilig op het plein
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1 nooit (0,3%)

2 niet altijd (13,0%)

3 meestal wel (37,0%)

4 altijd (16,6%)

0 Niet van toepassing/weet niet (33,2%)

Het optreden van de leraar: 
Gemiddelde score 3,05

53,6% scoort 3 of 4

Het optreden van de leraar

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,05 0% 13% 37% 17% 33%

De juf/meester treedt op als mijn kind gepest wordt 3,05 0% 16% 38% 20% 27%

De juf/meester treedt op als andere kinderen mijn kind
expres pijn doen 3,14 0% 14% 38% 25% 23%

De juf/meester treedt op als andere kinderen mijn kind
voor gek zetten 2,97 0% 14% 38% 13% 36%

De juf/meester treedt op als mijn kind bang is voor
andere kinderen 2,97 0% 14% 32% 13% 41%

De juf/meester treedt op als andere kinderen aan de
spullen van mijn kind zitten 2,84 2% 13% 36% 7% 43%

De juf/meester treedt op als kinderen gepest worden 3,03 0% 14% 36% 16% 34%

De juf/meester laat ruzies uitpraten 3,25 0% 5% 43% 23% 29%

Mogelijke verbeterpunten

De juf/meester treedt op als andere kinderen aan de spullen van mijn kind zitten

De juf/meester treedt op als mijn kind bang is voor andere kinderen

De juf/meester treedt op als andere kinderen mijn kind voor gek zetten

Bespreekpunten

De juf/meester treedt op als andere kinderen mijn kind expres pijn doen

De juf/meester treedt op als mijn kind gepest wordt

De juf/meester treedt op als kinderen gepest worden
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1 nooit (2,7%)

2 niet altijd (21,9%)

3 meestal wel (41,1%)

4 altijd (18,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (16,1%)

De opstelling van de leerling: 
Gemiddelde score 2,89

59,4% scoort 3 of 4

De opstelling van de leerling

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

2,89 3% 22% 41% 18% 16%

Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere
kinderen hem/haar pesten 2,77 4% 34% 38% 20% 5%

Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen
anderen pesten 2,69 5% 29% 41% 13% 13%

Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden 2,93 2% 16% 39% 14% 29%

Mijn kind houdt zich aan de regels tegen het pesten 3,22 0% 9% 46% 27% 18%

Mogelijke verbeterpunten

Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten

Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden

Bespreekpunten

Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten

Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden
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1 nooit (0,9%)

2 niet altijd (9,4%)

3 meestal wel (54,9%)

4 altijd (27,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (7,6%)

Welbevinden: 
Gemiddelde score 3,17

82,1% scoort 3 of 4

Welbevinden

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,17 1% 9% 55% 27% 8%

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school 3,02 2% 9% 68% 14% 7%

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin in de klas 3,13 0% 11% 61% 23% 5%

Mijn kind kan goed opschieten met andere kinderen in
zijn/haar klas 3,14 0% 9% 61% 21% 9%

Mijn kind heeft vriendjes en/of vriendinnetjes in
zijn/haar klas 3,41 2% 9% 30% 50% 9%

Bespreekpunten

Mijn kind heeft vriendjes en/of vriendinnetjes in zijn/haar klas

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin in de klas

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school
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1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (0,9%)

3 af en toe (27,2%)

4 nooit (43,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (28,1%)

Fysieke veiligheid: 
Gemiddelde score 3,60

71,0% scoort 3 of 4

Fysieke veiligheid

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,60 0% 1% 27% 44% 28%

Mijn kind wordt geslagen en/of gestompt 3,54 0% 2% 34% 46% 18%

Mijn kind wordt geschopt 3,53 0% 2% 32% 43% 23%

Mijn kind wordt geknepen 3,78 0% 0% 14% 52% 34%

Andere kinderen doen mijn kind expres pijn 3,54 0% 0% 29% 34% 38%

Sterke punten

Mijn kind wordt geknepen

Mijn kind wordt geslagen en/of gestompt

Andere kinderen doen mijn kind expres pijn

Men is het eens over

Mijn kind wordt geknepen

Andere kinderen doen mijn kind expres pijn

Bespreekpunten

Mijn kind wordt geschopt

Mijn kind wordt geslagen en/of gestompt
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1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (3,6%)

3 af en toe (23,7%)

4 nooit (39,7%)

0 Niet van toepassing/weet niet (33,0%)

Sociale veiligheid: 
Gemiddelde score 3,54

63,4% scoort 3 of 4

Sociale veiligheid

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,54 0% 4% 24% 40% 33%

Mijn kind wordt gepest 3,35 0% 4% 39% 29% 29%

Mijn kind wordt uitgescholden 3,43 0% 5% 30% 36% 29%

Mijn kind wordt buitengesloten 3,56 0% 5% 20% 45% 30%

Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp, Facebook,
Twitter etc.) 3,90 0% 0% 5% 50% 45%

Sterke punten

Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.)

Mijn kind wordt buitengesloten

Men is het eens over

Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.)

Bespreekpunten

Mijn kind wordt buitengesloten

Mijn kind wordt uitgescholden

Mijn kind wordt gepest
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1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (1,3%)

3 af en toe (19,6%)

4 nooit (38,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (40,2%)

Psychische veiligheid: 
Gemiddelde score 3,63

58,5% scoort 3 of 4

Psychische veiligheid

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,63 0% 1% 20% 39% 40%

Mijn kind wordt uitgelachen 3,47 0% 2% 29% 30% 39%

Mijn kind wordt belachelijk gemaakt 3,59 0% 2% 20% 36% 43%

Mijn kind wordt voor gek gezet 3,60 0% 2% 18% 34% 46%

Mijn kind wordt bedreigd 3,82 0% 0% 13% 55% 32%

Sterke punten

Mijn kind wordt bedreigd

Mijn kind wordt voor gek gezet

Mijn kind wordt belachelijk gemaakt

Men is het eens over

Mijn kind wordt bedreigd

Bespreekpunten

Mijn kind wordt uitgelachen

Mijn kind wordt voor gek gezet

Mijn kind wordt belachelijk gemaakt
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1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (0,4%)

3 af en toe (16,1%)

4 nooit (56,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (27,2%)

Materiële zaken: 
Gemiddelde score 3,77

72,3% scoort 3 of 4

Materiële zaken

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,77 0% 0% 16% 56% 27%

Andere kinderen vernielen de spullen van mijn kind 3,76 0% 0% 18% 57% 25%

Andere kinderen stelen de spullen van mijn kind 3,85 0% 2% 9% 71% 18%

Andere kinderen maken de spullen van mijn kind kwijt 3,90 0% 0% 7% 64% 29%

Andere kinderen zitten zonder toestemming aan de
spullen van mijn kind 3,51 0% 0% 30% 32% 38%

Sterke punten

Andere kinderen maken de spullen van mijn kind kwijt

Andere kinderen stelen de spullen van mijn kind

Andere kinderen vernielen de spullen van mijn kind

Men is het eens over

Andere kinderen maken de spullen van mijn kind kwijt

Andere kinderen stelen de spullen van mijn kind

Andere kinderen vernielen de spullen van mijn kind
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7,5

7,5

7,5

Cijfers

Mijn kind voelt zich veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school; ik geef de school het cijfer
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Opmerkingen

Opmerkingen

1. Veel dingen krijg je niet altijd mee wat er precies gebeurt, mijn dochter is 4 en verteld het zoals zij het ervaart

2. De informatie via social schools kan wel wat eerder gedaan worden. Nu krijgen we soms de informatie de avond van te voren en dan
kan ik mijn kind niet meer voorbereiden

3. Over het algemeen hebben mijn kinderen het naar hun zin. 
Het pest gedrag moet beter aangepakt worden en zeker in de middagpauze. 
Ik vind dat er dan te weinig toezicht is.

4. Goede sfeer op school. Klein en overzichtelijk. 
Gemaakte afspraken worden nagekomen.

5. Ik mis in deze vragenlijst een +/- vakje. Sommige vragen zijn niet + maar ook niet direct een -. En het is lastig invullen als je twee
kinderen hebt de ene gaat goed en de ander heeft echt wel aandachtspunten.

6. Ik heb de vragenlijst vanuit onze jongste ingevuld. Bij de oudste in groep 8 gaat alles goed en ze is met een paar maanden van
school.

7. Goede en vreedzame school.

8. soms zouden dingen sneller opgepakt kunnen worden bijv als je constateerd dat je kind achter blijft met bepaalde onderdelen. 
in communicatie zou soms wat meer mogen zijn. 
Verder ben ik wel tevreden over de school 

9. Waar bij sommige vragen op pesten soms wordt ingevuld is dit niet overdreven, maar hij is soms wat voorzichtiger voor de reacties
van anderen. Dit zit in het karakter, is geen voorop loper. Voor ons gevoel is dit niet erger als bij andere kinderen.

10. Wellicht kan er meer gedaan worden tegen pesten op school door het in de les met de kinderen het er zelf over te hebben, of wellicht
er een themaweek aan te besteden.

11. Wat ik mis op school is een extra leerkracht/persoon die bijles geeft aan kinderen die kampen met moeilijkheden. 
Soms is er wel iemand voor een paar weken die de kinderen bijles geeft, maar het is altijd maar voor een korte tijd. 
Ik zou graag iemand zien die structureel ingezet kan worden als het kind het nodig heeft, in de klas word er wel extra aandacht aan
gegeven door de leerkracht, maar dit is naar mijn inziens niet voldoende omdat de leerkracht daar gewoonweg geen tijd voor heeft.

12. Veel hebben we niet in kunnen vullen omdat Chase pas voor de 3e week naar Groep 1 gaat.

Chase heeft heel veel plezier bij Juf Shanna, op de woensdag heeft hij minder plezier, dan is juf Shanna er niet. 
Toen hij een keer niet met de opdracht mee wilde doen moest hij huilen, hij stopte niet met huilen en vervolgens heeft juf Nina Chase
op de gang gezet. Dit vinden wij voor een kind van 4 jaar die pas voor de 2e week op school is eigenlijk onacceptabel. Dit hebben wij
de volgende dag ook bij Juf Shanna aangegeven.

We krijgen tot nu toe dagelijks terugkoppeling van Juf Shanna over hoe de dag is verlopen.

13. hopelijk zijn er genoeg ouders die de enquete hebben ingevuld, zodat er nu wel iets mee gedaan kan worden.

14. Lindehoeve heeft zich goed ontwikkeld laatste jaren.Vooral vaste leraren en nog steeds kleine school en de directe lijnen zijn zeer
goed te noemen. 
De enthousiasme en vakbekwaamheid van Directeur en leraren zijn een hele positieve ervaring voor ouders en leerlingen.

wat betreft leer en school beleving merk ik dat al mijn kinderen 3 stuks die inmiddels de lindenhoeve hebben doorlopen toch te kort
geschoten zijn , kinderen voelen zich veilig maar gaan niet met plezier naar school om te leren en te ontdekken. 
Ook vind ik de overgang van groep 8 naar hoger onderwijs zoals vwo of havo van het middelbare school te groot. Kinderen ervaren
dan een studiebelasting qua huiswerk waar ze niet voldoende op voorbereid zijn op de basis school.

15. -mijn zoon geeft aan tijdens het middag eten, dat sommige kinderen uit de klas zijn eten opeten/of bij hem hangen. 
-kan moeilijk aansluiten op andere kinderen, ivm te grote leeftijd verschil. 
-misschien een tip om foto's op de socialschools te plaatsen hoe de dag verloopt (uiteraard niet de hele dag en dagelijks) maar zou
fijn zijn om soms een foto te zijn hoe hij zich voelt, vooral als het net gestart is met school.
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16. Mijn dochter zit pas net op school. 
Dat is de reden dat ik veel vragen met niet van toepassing/weet niet heb beantwoord. 
Ze vertelt zelf niet veel over wat er op school gebeurd. Wij krijgen echter ook geen verontrustende signalen, ook niet van de
leerkracht. 
Ze gaat iedere dag met plezier naar school, heel soms is afscheid nemen een klein beetje lastig.

17. Dank je wel, goed leren, goed spelen, goed schrijven. 
Praat met ouders en kinderen.

18. Sometimes my daughter comes back home and says that some boys took her fruit because for example her banana was bigger than
their own ones although she did not agree with the change; 
Some other times she told me she had been hit on the head or just pushed by some little boys, then I asked if the teacher helped her
but she mostly says that she does not tell something about it at all to the teacher or that the teacher says they have to solve it under
themselves. My daughter is a bit scared of Deks and a friend of him.

19. het zou fijn zijn als de school stipt op tijd begint en niet bv. elke morgen 2 of 3 minuten te laat: voorbeeld doet volgen, als de kinderen
van de gym terug komen zou het fijn zijn als de kinderen op tijd terug zijn en niet soms wel circa 15 minuten te laat; het zou fijn zijn als
de onderwijzers na afloop van de school ook naar buiten komen zeker wat betreft de onderbouw: sommige kinderen mogen niet
alleen thuis maar dit gebeurt wel mijn kind staat soms voor de deur terwijl ik ervan uitging dat hij bij de schakelklas was/is; het zou fijn
zijn minder social school berichten (evenals rectificaties ervan): dit verhoogt de leesbaarheid. Wat betreft de vragenlijsten: ik weet niet
hoe veilig mijn kind zich op school voelt: deze keuzemogelijkheid was niet gegeven in de vragenlijsten: men moest voor een cijfer
kiezen.

20. ik ben blij dat mij kind snel gewent in dit school.

21. mijn dochter vind het echt heerlijk om naar school te gaan, vooral nu ze kan lezen !

22. s

23. Had graag meer toezicht gewild op school en voornamelijk echt meer surveillance op het schoolplein.(in de pauzes). 
(1 leerkracht of 1 conciërge op het schoolplein terwijl er toch echt wel veel kinderen op het plein dan spelen is echt veelte weinig!

Ook verwacht ik toch echter wel meer en betere communicaties tussen de leerkrachten en ook terug naar ouders.

Ik heb deze vragen beantwoord wat wij echter ondervinden bij allebei onze kinderen. Wat dus duidt : Het ene antwoord kan dus gaan
over onze dochter het ander over onze zoon.

24. ik heb deze vragenlijst ingevuld aan de hand van de ervaringen van de ervaringen van 2 van mijn kinderen in 2 verschillende groepen.
jammer genoeg kon ik kiezen of de bovenbouw of de onderbouw. Ik zou zelf wat meer info willen over de gebeurtenissen in de klas
om dat af en toe met mijn kind te kunnen bespreken.wat ik ook heel vervelend vind is dat ouders vaak precies bij de ingang staan te
kletsen en zo in de weg staan.

25. beperkte keus absentielijstredenen of eigen tekst te kunnen schrijven waarom iemand afwezig is.

26. Ik vind dat de school veranderd is en niet echt in positieve zin. De school was andere jaren gezelliger en gemoedelijker. Dat vind ik
jammer. Heb ook kinderen die van de bloemberg zijn gekomen met taalgebruik gehoort waar ik van ben geschrokken.
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

De sfeer op school 3,28 0% 8% 53% 35% 4%

De lessen 3,25 0% 8% 50% 29% 13%

Informatie en communicatie 3,15 0% 15% 54% 30% 1%

Veiligheidsbeleving 3,23 1% 10% 43% 32% 14%

Het optreden van de leraar 3,05 0% 13% 37% 17% 33%

De opstelling van de leerling 2,89 3% 22% 41% 18% 16%

Welbevinden 3,17 1% 9% 55% 27% 8%

Fysieke veiligheid 3,60 0% 1% 27% 44% 28%

Sociale veiligheid 3,54 0% 4% 24% 40% 33%

Psychische veiligheid 3,63 0% 1% 20% 39% 40%

Materiële zaken 3,77 0% 0% 16% 56% 27%
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Slotconclusies

Basisschool De Lindenhoeve scoort als school een 3,30. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 47%: 56 van de 119 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de
Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 6 11,8%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 16 31,4%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 10 19,6%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 7 13,7%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 9 17,6%

Hoogste en laagste scores

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

De sfeer op school

5. Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op
school? 3,37 0% 4% 54% 39% 4%

3. Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige
aanpak van de school? 3,12 0% 9% 64% 20% 7%

De lessen

8. Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid
van de leerkrachten? 3,43 0% 2% 46% 39% 13%

7. Vindt u dat uw kind voldoende wordt
uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 3,10 0% 14% 50% 23% 13%

Informatie en communicatie

9. Hoe tevreden bent u over de informatie die u
krijgt over wat er op school gebeurt? 3,16 0% 14% 54% 30% 2%

10. Hoe tevreden bent u over de informatie die u
krijgt over uw kind? 3,14 0% 16% 54% 30% 0%

Veiligheidsbeleving

Mijn kind voelt zich veilig in het lokaal 3,37 0% 9% 43% 45% 4%

Mijn kind voelt zich veilig op het plein 3,12 2% 13% 52% 27% 7%

Het optreden van de leraar

De juf/meester laat ruzies uitpraten 3,25 0% 5% 43% 23% 29%

De juf/meester treedt op als andere kinderen aan
de spullen van mijn kind zitten 2,84 2% 13% 36% 7% 43%

De opstelling van de leerling

Mijn kind houdt zich aan de regels tegen het
pesten 3,22 0% 9% 46% 27% 18%
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Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen
anderen pesten 2,69 5% 29% 41% 13% 13%

Welbevinden

Mijn kind heeft vriendjes en/of vriendinnetjes in
zijn/haar klas 3,41 2% 9% 30% 50% 9%

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school 3,02 2% 9% 68% 14% 7%

Fysieke veiligheid

Mijn kind wordt geknepen 3,78 0% 0% 14% 52% 34%

Mijn kind wordt geschopt 3,53 0% 2% 32% 43% 23%

Sociale veiligheid

Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp,
Facebook, Twitter etc.) 3,90 0% 0% 5% 50% 45%

Mijn kind wordt gepest 3,35 0% 4% 39% 29% 29%

Psychische veiligheid

Mijn kind wordt bedreigd 3,82 0% 0% 13% 55% 32%

Mijn kind wordt uitgelachen 3,47 0% 2% 29% 30% 39%

Materiële zaken

Andere kinderen maken de spullen van mijn kind
kwijt 3,90 0% 0% 7% 64% 29%

Andere kinderen zitten zonder toestemming aan
de spullen van mijn kind 3,51 0% 0% 30% 32% 38%

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet
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