Resultaten Q Feedback 2019
Voeg toe: logo van de school

Een tevredenheidsonderzoek:
waarom?

Respons

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.

Wat valt ons op aan de
resultaten?
-

-

-

Veiligheidsbeleving van kinderen
Afstemming van het onderwijs op
de specifieke leerbehoeften van
meer begaafde leerlingen
Werkklimaat: sfeer, veilig voelen
en onderlinge samenwerking
Pedagogische en didactische
afstemming op de individuele
onderwijsbehoeften
Open staan voor nieuwe
opvattingen en ideeën
Bespreken van werk gerelateerde
problemen
Preventief ziekteverzuim
Opvang van zieke medewerkers

Rapportcijfers

Respons

2019
Tot.
%

MT
2
2
100

Team
12
15
80

ouders
37
114
32

lln
56
63
89

Sterke punten
-

Kindante DNA.
Leerlingen zijn tevreden over wat ze leren
Schoolklimaat
Pedagogisch klimaat
Directie
Schoolkeuze

Aandachtspunten
-

Pedagogische en didactische afstemming op de individuele
onderwijsbehoeften
Bespreken van werk gerelateerde problemen
Werkklimaat: sfeer, veilig voelen en onderlinge samenwerking
(aanspreken)

2019
MT
Team
Ouders
lln

intern
7
7,6
7,4
8,1

extern
7.7
7.7
7.6
8.1

verschil
- 0,7
- 0,1
- 0,2
- 0,0

Dit zijn onze ambities
-

Een open en professionele cultuur en communicatie
Differentiatie tijdens alle lesonderdelen en het
verhogen van de opbrengsten , specifiek die van
rekenen

Dit zijn onze acties:
-

Onderzoeken wat we nodig hebben voor het
bewerkstelligen van bovengenoemde ambitie
Inschakelen van Kindante Kwadrant gericht op de
didactische vakkennis van het team + het verhogen
van de opbrengsten op het gebied van rekenen

