
    

 

Beste ouder, 

 

Eind vorig schooljaar organiseerden we onder alle ouders van onze school een 
tevredenheidsonderzoek. 252 ouders namen aan deze bevraging deel. Bedankt daarvoor! 

Het houden van zo’n bevraging is voor ons de ideale manier om een beeld te krijgen van hoe ouders 
onze schoolwerking ervaren. Door de info die we verzamelden, kunnen we met het schoolteam: 

 onze werking nog beter afstemmen op de noden van de kinderen; 

 inspelen op aandachtspunten die ouders ons aanreiken; 

 de kans grijpen ouders verder te informeren; 

 de samenwerking met de ouders van onze school waarderen en extra in de verf zetten. 

We laten u dan ook graag meekijken in de gegevens die we verzamelden.  

Hieronder krijgt u een procentueel overzicht van de antwoorden op de gestelde vragen en een kort 
overzicht van de meest voorkomende opmerkingen en voorstellen. Stapsgewijs  zullen we een aantal 
zaken aangrijpen om er echte werkpunten van te maken.  

Het was heel erg fijn om ook positieve opmerkingen te lezen! Complimenten doen niet alleen onze 
kinderen groeien, maar geven ook een boost aan het ganse team! Heel erg bedankt voor het 
vertrouwen, de opbouwende kritiek en tips die we mochten lezen. ‘School maken’ doen we samen 
met leerlingen, ouders en leerkrachten! Door deze samenwerking slagen we er samen in om onze 
leerlingen via een rijke en stimulerende leeromgeving  een brede  ontwikkeling te 
geven. 

 

Veel leesplezier! 

 

 

Het Cade-team 

 

 

 

 

 

 



Overzicht reacties in % 

In welke afdeling zit uw kind? 

Kleuterschool 20 7,5% 

Lagere school (1ste tot en met 3de leerjaar) 110 43,7% 

Lagere school (4de tot en met 6de leerjaar) 118 46,8% 

1/6 Het kind en de school 

Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert. 

Akkoord 154 61,1% 

Meestal akkoord 92 36,5% 

Meestal niet akkoord 3 1,2% 

Niet akkoord 2 0,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 1 0,4% 

Mijn kind wordt aangemoedigd om al zijn talenten te ontwikkelen. 

Akkoord 106 42,1% 

Meestal akkoord 120 47,6% 

Meestal niet akkoord 15 6,0% 

Niet akkoord 4 1,6% 

Niet van toepassing/geen oordeel 7 2.8% 

Mijn kind krijgt een aangepaste hoeveelheid huiswerk. 

Akkoord 106 42,1% 

Meestal akkoord 85 33,7% 

Meestal niet akkoord 28 11,1% 

Niet akkoord 6 2,4% 

Niet van toepassing/geen oordeel 27 10,7% 

 

 



Mijn kind kan zijn huiswerk alleen maken. 

Akkoord 80 31,7% 

Meestal akkoord 101 40,1% 

Meestal niet akkoord 35 13,9% 

Niet akkoord 12 4,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 24 9,5% 

Mijn kind gaat graag naar school. 

Akkoord 167 66,3% 

Meestal akkoord 76 30,2% 

Meestal niet akkoord 5 2,0% 

Niet akkoord 2 0,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 2 0,8% 

Er is wederzijds respect tussen de leerkrachten en de leerlingen. 

Akkoord 183 72,6% 

Meestal akkoord 59 23,4% 

Meestal niet akkoord 4 1,6% 

Niet akkoord 2 0,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 4 1,6% 

Mijn kind kent de afspraken die op school gelden. 

Akkoord 227 90,1% 

Meestal akkoord 22 8,7% 

Meestal niet akkoord 1 0,4% 

Niet akkoord 0 0,0% 

Niet van toepassing/geen oordeel 2 0,8% 



Als mijn kind moeilijkheden heeft, wordt het op school geholpen. 

Akkoord 122 48,4% 

Meestal akkoord 90 35,7% 

Meestal niet akkoord 8 3,2% 

Niet akkoord 2 0,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 30 11,9% 

2/6 De ouders en de school 

Ik krijg geregeld duidelijke informatie over de ontwikkeling van mijn kind. 

Akkoord 79 31,3% 

Meestal akkoord 118 46,8% 

Meestal niet akkoord 34 13,5% 

Niet akkoord 16 6,3% 

Niet van toepassing/geen oordeel 5 2% 

Ik word betrokken bij het overleg over mijn kind. 

Akkoord 96 38,1% 

Meestal akkoord 92 36,5% 

Meestal niet akkoord 25 9,9% 

Niet akkoord 11 4,4% 

Niet van toepassing/geen 

oordeel 
28 

11,1% 

 

 

 

 



Als ik met een probleem kom, probeert de school er iets aan te doen. 

Akkoord 128 50,8% 

Meestal akkoord 74 29,4% 

Meestal niet akkoord 10 4,0% 

Niet akkoord 4 1,6% 

Niet van toepassing/geen oordeel 36 14,3% 

De directie is bereikbaar en behulpzaam. 

Akkoord 176 69,8% 

Meestal akkoord 45 17,9% 

Meestal niet akkoord 4 1,6% 

Niet akkoord 1 0,4% 

Niet van toepassing/geen oordeel 26 10,3% 

De school deelt geregeld mee wat ze doet. 

Akkoord 180 71,4% 

Meestal akkoord 56 22,2% 

Meestal niet akkoord 11 4,4% 

Niet akkoord 3 1,2% 

Niet van toepassing/geen oordeel 2 0,8% 

Als ouder voel ik me welkom op school. 

Akkoord 207 82,1% 

Meestal akkoord 37 14,7% 

Meestal niet akkoord 3 1,2% 

Niet akkoord 2 0,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 3 1,2% 



Ik krijg mogelijkheden om mij te engageren. 

Akkoord 201 79,8% 

Meestal akkoord 38 15,1% 

Meestal niet akkoord 2 0,8% 

Niet akkoord 2 0,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 9 3,6% 

3/6 Berichtgeving/mailverkeer 

Ik krijg voldoende info via mail. 

Akkoord 208 82,5% 

Meestal akkoord 33 13,1% 

Meestal niet akkoord 5 2,0% 

Niet akkoord 5 2,0% 

Niet van toepassing/geen oordeel 1 0,4% 

Invulstrookjes of documenten om te bestellen worden op papier aangeboden. Ik vind het nodig dat 
dit blijvend op school afgedrukt wordt. 

Akkoord 118 46,8% 

Meestal akkoord 34 13,5% 

Meestal niet akkoord 23 9,1% 

Niet akkoord 67 26,6% 

Niet van toepassing/geen oordeel 10 4,0% 

 

 

 

 



Via de maandberichten weet ik wat er in de ganse school leeft. 

Akkoord 218 86,5% 

Meestal akkoord 31 12,3% 

Meestal niet akkoord 0 0,0% 

Niet akkoord 2 0,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 1 0,4% 

De schoolapp is een goede evolutie binnen de communicatie tussen school en ouders. 

Akkoord 174 69% 

Meestal akkoord 32 12,7% 

Meestal niet akkoord 6 2,4% 

Niet akkoord 3 1,2% 

Niet van toepassing/geen oordeel 37 14,7% 

4/6 De schoolsportraad 

Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de schoolsportraad. 

Akkoord 86 34,1% 

Meestal akkoord 84 33,3% 

Meestal niet akkoord 23 9,1% 

Niet akkoord 31 12,3% 

Niet van toepassing/geen oordeel 28 11,1% 

 

 

 

 



Ik weet op welke manier de schoolsportraad de school ondersteunt. 

Akkoord 60 23,8% 

Meestal akkoord 84 33,3% 

Meestal niet akkoord 31 12,3% 

Niet akkoord 39 15,5% 

Niet van toepassing/geen oordeel 38 15,1% 

5/6 De ouderwerking 

Ik ben op de hoogte van de werking van de ouderwerking. 

Akkoord 89 35,3% 

Meestal akkoord 81 32,1% 

Meestal niet akkoord 30 11,9% 

Niet akkoord 22 8,7% 

Niet van toepassing/geen oordeel 30 11,9% 

Ik vind het belangrijk dat de school een ouderwerking heeft. 

Akkoord 167 66,3% 

Meestal akkoord 47 18,7% 

Meestal niet akkoord 3 1,2% 

Niet akkoord 4 1,6% 

Niet van toepassing/geen oordeel 31 12,3% 

 

 

 

 



Ik ben tevreden met de huidige werking van de ouderwerking. 

Akkoord 74 29,4% 

Meestal akkoord 61 24,2% 

Meestal niet akkoord 8 3,2% 

Niet akkoord 15 6,0% 

Niet van toepassing/geen oordeel 94 37,3% 

De school houdt rekening met de inbreng van de ouderwerking. 

Akkoord 54 21,4% 

Meestal akkoord 45 17,9% 

Meestal niet akkoord 3 1,2% 

Niet akkoord 2 0,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 148 58,7% 

6/6 De infrastructuur 

Ik ben tevreden over de hygiëne op school. 

Akkoord 93 36,9% 

Meestal akkoord 124 49,2% 

Meestal niet akkoord 10 4,0% 

Niet akkoord 9 3,6% 

Niet van toepassing/geen oordeel 16 6,3% 

 

 

 

 



De schoolomgeving is verkeersveilig. 

Akkoord 103 40,9% 

Meestal akkoord 126 50% 

Meestal niet akkoord 12 4,8% 

Niet akkoord 9 3,6% 

Niet van toepassing/geen oordeel 2 0,8% 

Ik ben tevreden over de speelplaatswerking. 

Akkoord 119 47,2% 

Meestal akkoord 95 37,7% 

Meestal niet akkoord 8 3,2% 

Niet akkoord 7 2,8% 

Niet van toepassing/geen oordeel 23 9,1% 

 

Ouders konden ook nog eigen bemerkingen bezorgen. 

Een greep hieruit delen we graag met u. Bij sommige opmerkingen (cursief gedrukt en integraal 

overgenomen uit de bevraging) geven we al graag een korte reactie. Indien u een uitgebreider 

antwoord wenst of in dialoog wil gaan over één van deze onderwerpen, mag u steeds contact 

opnemen met de school. 

1. Het vak Frans veel vroeger zou mogen aangeboden moeten worden. Momenteel richten we onze 

pijlen vooral op de vernieuwing van een taal-en wiskundemethode.  

 

2. Ik ben een tevreden mama! 

 

3. Fijne school. Al een paar superjuffen ervaren! ☺ 

 

4. Top school, doe zo voort. 

 

5. Te weinig tijd in de refter. De kinderen mogen alle tijd gebruiken die nodig is voor hun lunch. We 

werken met verschillende ‘reftershiften’, maar wie niet klaar is met de maaltijd mag gerust 

verder eten.  

 

6. Ik begrijp het nut niet van het sluiten van de ingang aan de Bib om 15u45 en het openen van de 

poort aan de Carillolei. Dikwijls is dit vervelend. Vanaf 15.45u. kunnen leerkrachten met de 

leerlingen die in de nabewaking blijven naar de klas gaan. Er is dan geen toezicht meer op de 

kleine poort en de fietsenstalling. Kortom: om veiligheidsredenen. 

 



7. Naast voldoende oog voor leerlingen die het wat moeilijk hebben, ook inzetten op leerlingen die 

wat voorlopen op het gemiddelde. Het zorgteam is zich zeer bewust van sterke leerlingen met 

nood aan extra uitdaging. Mocht uw kind volgens u niet in ons vizier zitten, zeker melden aan de 

klasleerkracht. 

 

8. De directie die zich geen 100 maar 200 procent inzet! Ook het leerkrachtenteam is TOP! Onze 

kinderen voelen er zich super dankzij jullie! Bedankt voor dit mooi compliment!  

 

9. Ik vind Cade een TOP school :-)  

 

10. De app is geweldig vooral voor snelle berichten. Ik hoor andere berichten uit andere scholen. Een 

dikke pluim voor heel het team en een welverdiende vakantie! Met de app zijn we een echte 

pionier in Vlaanderen. Ondertussen blijven we groeien en maken we graag gebruik van de ideeën 

van ouders en leerlingen die in de ideeënbus van de app binnenkomen. 

 

11. Duim voor een goed leerkrachtenteam!  

 

12. De in- en uitgang via dat kleine poortje is een ramp! Om half vier moet je vechten om binnen te 

geraken als iedereen buiten komt! Ook dat het plots sluit en je dan langs de andere kant binnen 

moet is vreselijk! De gemeente maakt werk van een nieuwe, grotere poort. Zie ook bij opmerking 

6. We zijn ons bewust van de smalle doorgang, maar mits geduld moet dit lukken. Binnen de 5 

min. is iedereen die naar huis wil de poort uit.  

 

13. Cade is top. wij zijn zeer tevreden over de school en over de directie! 

 

14. Cade is een fantastische school! 

 

15. De duobanen zou niet mogen. Heeft een negatieve impact op de kinderen en heb de indruk dat 

niet alle leerkrachten hun job even serieus aanpakken. Blijkbaar loopt communicatie tussen de 

leerkrachten ivm toetsen, huiswerk e.d. spaak! Is nefast voor de leerlingen en gedemotiveerde 

leerkrachten horen niet thuis in een school! In een open communicatie met ouders wilden we 

deze opmerking ook niet zomaar weglaten. Jammer dat ik deze ouder nog niet mocht 

ontmoeten. Aangezien de bevraging anoniem was, nodig ik u graag via deze weg uit tot een 

gesprek. Meester Kris. 

 

16. Waarom zijn er in de hogere klassen altijd hevigere schooluitstappen, mijn kind houd niet van 

pretparken en wildere sporten, maar moet wel deelnemen. Graag ook eens rekening te houden 

met kinderen die niet houden van deze activiteiten, of ze in het begin van het schooljaar hierover 

iets te vragen. We proberen verspreid over de zes lagere schooljaren toch een zo divers mogelijk 

aanbod te voorzien. Gedurfdere schoolreizen lenen zich eerder voor oudere kinderen. Sommige 

kinderen hebben niet de mogelijkheid om in familieverband een pretpark te bezoeken. Via de 

school is dit voor hen een hele ervaring.  

 

17. Duidelijkheid ivm voorrang ter hoogte van parking bib. Werd reeds doorgegeven aan de 

verkeerscel van Aartselaar. 

 

18. Top school ! Blij dat wij de keuze hebben gemaakt om te veranderen !!! Leuk. 

 



19. Ik vind dat gezonde voeding meer gepromoot mag worden. vb 1 keer koek alle dagen fruit of 

groenten. nu is het vaak moeilijk omdat de rest het niet doet. ik zou ook graag dat er meer lessen 

gegeven worden al doende. vb maaltafels. meer visibiliteit over de uitslagen gedurende het jaar. 

slechts 1 oudercontact. Kort: Via woensdag fruitdag willen we samen met de ouderwerking een 

aanzet geven, maar ouders dragen mee verantwoordelijkheid in hun keuze tot gezonde voeding.  

 

20. Als er een bericht via de app verschijnt en ik ontgrendel mijn telefoon, vind ik dat bericht niet 

terug. Best even melden aan juf Min: jufmin@cade.be  

 

21. App consequenter gebruiken. Als de vraag hier is om meer gebruik te maken van pushberichten: 

We versturen enkel pushberichten in uitzonderlijke situaties:  

 

22. Toch nog vrij veel pestgedrag, kindjes die elkaar zomaar pijn doen op de speelplaats, toezicht??? 

We leveren hier de nodige inspanningen om speeltijden voor al onze kinderen zo aangenaam 

mogelijk te maken. Een pestvrije school bestaat jammer genoeg niet. Indien kinderen een 

pestmelding doen, laat dit dan zeker aan de klasleerkracht weten. Het pestbeleidsplan dat we 

ontwikkelden kan dan uitgevoerd worden. Neem zelf al eens een kijkje op de website: 

http://gbscade.be/index.php/info/pestbeleid  

 

23. Toffe, sportieve, moderne school - doe zo voort! 

 

24. Toiletbrillen zijn wat versleten. Een leraar bereiken via persoonlijke email (schooladres) zou nog 

handiger zijn ipv via secretariaat. Meer sport/beweging op school geven. 

Een renovatie van de toiletten staat gepland. 

Alle leerkrachten hebben een @cade-adres. U kan dit via de titularis verkrijgen. Ook terug te 

vinden onder ‘Cade-team’ op de schoolapp. 

We durven met fierheid zeggen dat er heel erg veel sport- en bewegingsaanbod is in Cade.  

 

25. Kinderen die een sanitaire stop moeten doen, moeten die kunnen doen ook al staan ze in de rij of 

zitten ze al in de klas. In Cade is er een uitgewerkt drink- en plasbeleid. Kinderen kunnen water 

drinken tijdens de les en mogen steeds naar het toilet gaan. We doen dit reeds enkele jaren zo. 

Dit kwam tot stand in samenwerking met de gezondheidsraad van Aartselaar. We proberen zo 

het aantal blaasontstekingen, vooral bij meisjes, te beperken. 

 

26. Verkeer dient dringend terug herbekeken te worden, de overgrote meerderheid moet nu twee 

maal door het centrum en 2 maal aan de poort passeren met de wagen. Kiss en Ride in te richten 

ter hoogte van de voetgangers- en fietsstraat, enz ... 

Alle ideeën tot verbetering zijn welkom.  

Een Zoen-en-vroemstrook inrichten ter hoogte van de voetgangers- en fietsstraat lijkt ons niet 

haalbaar gezien de drukte van voetgangers en fietsers aan dit kruispunt. We vragen ouders 

creatief na te denken over alternatieve afzetplaatsen waarbij kinderen nog een stukje zelf te voet 

naar de school kunnen stappen. Koning auto zal even moeten wijken. 

Momenteel blijken de meeste ouders erg tevreden over de huidige situatie. Langs deze weg 

ineens een oproep om achterwaarts te parkeren op de parking aan het cultureel centrum. 

 

 

 

mailto:jufmin@cade.be
http://gbscade.be/index.php/info/pestbeleid


27. Met betrekking tot de app, als kinderen op uitstap gaan word er gemeld als ze vertrekken, maar 

niet wanneer ze aangekomen zijn. Dit is dan ook niet 100% een meerwaarde. Aankomst zou 

helpen om in te schatten wanneer je je kind kan afhalen. Een mooie bedenking, maar we 

versturen enkel pushberichten wanneer blijkt dat de klas of het leerjaar later dan voorzien terug 

op school zal toekomen. We geven dan een tijds- of plaatsindicatie waardoor u als ouder zelf kan 

inschatten hoe laat u best richting school vertrekt om uw kind op te halen of hoe laat u uw kind 

thuis kan verwachten.  

 

28. Ik vind het jammer dat leerkrachten na school niet aan hun rij staan na school. Ik vind het fijn dat 

ouders hun kinderen aan de rij komen halen, het kind zegt goeiedag tegen de leerkracht/komt 

een hand geven. Zo kan er meer en sneller contact zijn tussen de lkr en de ouders en wordt de 

drempel verlaagd. Een duim omhoog naar de ouders kan al een eenvoudig teken zijn dat alles in 

orde is. We hopen zo laagdrempelig mogelijk te kunnen samenwerken met ouders. Het idee dat 

hier geopperd wordt is een goed voorstel hiertoe, maar in onze lagere schoolwerking dienen 

leerkrachten onmiddellijk na het belsignaal andere taken op te nemen. Zo houden zij toezicht 

aan poorten, begeleiden rijen, organiseren toezicht op de speelplaats, … 

Laat via de klasagenda van uw kind of een mailbericht naar het @cade-adres van de betreffende 

leerkracht gerust weten dat u even een gesprek wil. U kan hen indien mogelijk ook opwachten en 

aanspreken als de rush aan het einde van de schooldag wat geluwd is. Zij staan zeker voor u 

klaar. 

 

29. Spijtig dat er nog steeds ouders de parking niet gebruiken zoals het zou moeten. Dat vinden wij 

samen met u. Toch zijn er al heel wat ouders die zich inzetten om de schoolomgeving veilig te 

maken. Denk maar aan het achterwaarts parkeren op de parking, het respecteren van de 

snelheidsbeperking van 30km/u. Het vraagt inderdaad inzet van iedereen. 

 

30. Bij afzetten kinderen houden ouders zich niet aan de verkeersregels (vnl inbreuken op parkeren). 

Daar mag de politie meer tegen optreden. Eigen kinderen veilig, maar wel anderen in gevaar 

brengen. 

 

31. Waarom geen kleine vrijwillersvergoeding voor de mensen die het verkeer regelen rond het 

school Laat iedereen maar zeer kleine bijdrage betalen Vanaf er een kleine vergoeding is vind je 

direct kandidaten. We bekijken de mogelijkheden. 

 

32. Mails met informatie zijn niet altijd vergezeld van de klasnummer, als je meerdere kinderen op 

school hebt is het niet altijd duidelijk voor welk kind de info is. Schoolomgeving is een pak veiliger 

geworden, maar toch zou soms repressief optreden van de politie wel helpen. Dit is geen taak van 

de school, wel van de politie. Oversteekbegeleiding = super! 

Het schoolsecretariaat werd hiervan op de hoogte gebracht. Hopelijk geven ouders ook af en toe 

eens een rechtstreeks compliment aan de vrijwilligers die onze kinderen begeleiden aan de 

zebrapaden. Deze mensen zijn inderdaad een meerwaarde! 

 

33. Beste je wordt op de hoogte gehouden via del zand berichten. Bij een uistap van de kindjes zou ik 

graag via mail of briefje op de hoogte gehouden worden over de eventuele dag indeling en uren 

van vertrek en aankomst. Mvg 

Normaal gezien worden tijdstip van vertrek en aankomst steeds meegedeeld. Indien dit niet zo is, 

mag u dat rechtstreeks melden aan het schoolsecretariaat. 

 



34. Ik besef dat cade een grote school is maar vind het jammer dat er zo'n eens om de zo veel jaar 

geen schoolfeest met een optreden van de kids wordt georganiseerd. Stel dat jullie dat om de 6 

jaar een keer zouden doen, dan heeft elk kind toch de mogelijkheid om zo iets tofs mee te maken. 

Ik heb dar zelf nog altijd superleuke herinneringen van. Deze vraag werd door sommige ouders 

nog al eens gesteld. De schoolfeestformule die we momenteel in de lagere school hanteren, 

vinden we het meest haalbaar en zinvol. 

 

35. Hier twee kleuterouders die zeer tevreden zijn over de gemoedelijke sfeer die er op school hangt. 

Ons kind dat dit schooljaar echt elke dag enthousiast naar school vertrok...dat zegt genoeg! Voor 

de minder ideale infrastructuur knijpen wij, als ouders, dan graag een oogje toe...  

De kleuterleiding zal dit graag lezen! 

 

36. Over het algemeen tevreden maar spijtig genoeg geen gevolg gemerkt (noch positief als negatief) 

over een voorstel ivm extra ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren. Wil deze ouder contact 

opnemen met directeur Kris? Bedankt. 

 

37. Speelplaats blijft in hoofdzaak grote verharde vlakte. Wat meer groen, rustige hoeken (en 

toezicht daarop) lijken mij zeker welkom. Het team is gestart met de ontwikkeling van een groene 

speelplaats in de Carillolei. We hopen binnen 3 schooljaren tot de realisatie hiervan te komen. U 

gaat hierover nog meer vernemen. 

 

38. Werk niet te veel met duobanen. Veel kinderen kunnen hier niet aan werken en niet al de 

duobanen hebben de juiste klik. De bezorgdheid werd zeker gelezen, maar ook leerkrachten 

kunnen de keuze maken om halftijds te werken. Momenteel zijn er 3 van 27 klassen waar een 

duo-werking gebeurt. 

 

39. Indien mogelijk graag om 7:55 de vrijwillegers laten post vatten op de gevaarlijke kruispunten. De 

app is een prachtig instrument om met de ouders te communiceren, zeker voor uitstappen. 

M.b.t. de vraag over de GO’ s (gemachtigde opzichters): Dit zal gemeld worden. Aan het 

kruispunt ter hoogte van de C. Paulussstraat staat de GO reeds vanaf 7.45u. op post. 

 

 


