Van de Kwaliteitscommissie
Wat vindt u van de contacten tussen school en ouders?
Dat was het onderwerp van de vragenlijst die de kwaliteitscommissie
afgelopen november aan u voorlegde.
Iedereen die naar de 10-minuten gesprekken kwam, kreeg een korte
vragenlijst uitgereikt.
In totaal waren er 72 ouders die de vragen beantwoordden, een mooi
resultaat! (er zijn circa 110 gezinnen op onze school).
Hieronder ziet u per vraag de gemiddelde score.
De afspraak is dat per vraag gemiddeld 3,0 of hoger gehaald moet worden. Dat betekent
‘tevreden’ (3,0) of ‘zeer tevreden’ (4,0).
1. De school betrekt de ouders bij schoolactiviteiten
2. De school zorgt dat zij op de hoogte is van de mening en verwachtingen van de
ouders over het onderwijs en houdt daar rekening mee
3. De school informeert ouders op een geschikte manier over de kenmerken van de
school
4. De school informeert ouders regelmatig over de actuele gang van zaken op school
5. Op de website vind ik voldoende informatie oer de school en het onderwijs op
school
6. De leerkrachten laten zich door de ouders informeren over de opvattingen en
ervaringen betreffende de ontwikkeling van hun kind op school en thuis
7. De leerkrachten informeren ouders regelmatig over de voortgang in ontwikkeling
van hun kind
8. De leerkrachten stimuleren indien nodig onderwijsondersteunend gedrag van
ouders in de thuissituatie
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Gemiddeld gezien kan geconcludeerd worden dat ouders tevreden zijn over de contacten.
Omdat het de eerste keer is dat deze vragenlijst is afgenomen en we dit een belangrijk
onderwerp vinden, zullen we dit in november 2012 herhalen en zo de vinger aan de pols
houden.
Naast het onderwerp Contacten met ouders zijn in november ook de drie onderwerpen
didactisch handelen, professionalisering en interne communicatie gemeten.
De MR, het schoolbestuur en het onderwijsteam hebben de vragenlijsten over die
onderwerpen ingevuld. Hier kwamen enkele bespreekpunten uit naar voren. Deze heeft de
kwaliteitscommissie aan het schoolbestuur doorgegeven met een plan voor verbetering en
zullen binnenkort besproken worden.
Mocht u meer willen weten, spreek dan gerust een van de commissieleden aan! Dit zijn
Jeroen Veldhuijzen (directie), Jan Veldhuisen (schoolbestuur), Bep Maij (team) en Mirjam
Oomens (ouder).
Kijk ook eens op de website www.lingelaar.nl, onder Over ons / Kwaliteitscommissie.
Hartelijke groeten namens de kwaliteitscommissie,
Mirjam Oomens
16 maart 2012

