Kwaliteit op de Lingelaar: het digitale tijdperk
Een primeur voor de kinderen van groep 8: zij vulden op computers de
schoolverlatersenquête in. Voor het meten van de kwaliteit op de Lingelaar vervangen we
namelijk alle papieren enquêtes door digitale vragenlijsten.
Na het invullen van de vragenlijsten wordt er automatisch een verslag gemaakt. Dat scheelt
dus veel administratie en de kwaliteitscommissie kan dan meteen met de uitslagen aan de
slag.
Van groep 8 weten we nu heel snel hoe zij hun tijd op de Lingelaar hebben ervaren. Het
gemiddelde rapportcijfer dat onze school van groep 8 krijgt, is een 8,1. Hoger dan het cijfer
van groep 8 van vorig schooljaar: een 7,6. De antwoorden op de vragen zijn ook heel positief
en wat hoger dan vorig jaar. Vooral hoog scoorde: ‘ik voel me veilig op het plein’ en ‘ik vond
de schoolregels goed’. Wel zijn er een paar aandachtspunten: op de
vragen ‘de lessen waren uitdagend’ en ‘als kinderen gepest werden,
werd er iets aan gedaan’ , werd wisselend geantwoord. Daarom worden
deze punten besproken met de leerkrachten.
De leerkrachten, MR en bestuur hebben ook ervaring opgedaan met de
digitale vragenlijsten.
De vragen gingen over twee onderwerpen:
- didactisch handelen: ‘leerkrachten geven op een effectieve manier onderwijs’
- leertijd: ‘er is voldoende tijd voor leerlingen om zich het leerstofaanbod eigen te maken’.
Alle vragen over Leertijd scoorden voldoende. Naar aanleiding van de uitkomsten van
Didactisch handelen worden wel drie onderwerpen besproken: informatie- en
communicatietechnologie, verschillende leerstrategieën en leren
samenwerken/ondersteunen.
Bij de ouders werd ook al geproefd aan de digitale enquête: ouders van groep 8 ontvingen
een mail met het verzoek de vragenlijst voor ouders van schoolverlaters in te vullen. Na een
voorzichtige start druppelen nu de antwoorden binnen. De sluitingsdatum is vrijdag 21 juni.
Ook ú ontvangt binnenkort een mail om een digitale vragenlijst in te vullen: de
eindejaarsenquête. U krijgt er een korte uitleg bij, maar het invullen spreekt waarschijnlijk
voor zich. We hopen op minstens zoveel reacties als voorgaande jaren met de papieren
vragenlijsten. Uw mening helpt ons alert te blijven op de kwaliteit die de Lingelaar aan uw
kind levert!
Begin volgend schooljaar maken we de uitslagen van de vragenlijsten ‘ouders van
schoolverlaters’ en van de eindejaarsenquête bekend. Mocht u meer willen weten over dit
onderwerp, spreek ons dan gerust aan: Jeroen Veldhuijzen (directie), Liesbeth Kaldenberg
(schoolbestuur), Bep Maij (team), Mirjam Oomens (ouder).
Hartelijke groeten namens de Kwaliteitscommissie,
Mirjam Oomens
21 juni 2013

