
 

 

Bijlage oudervragenlijst 2018 

 
Inleiding 

In november is aan de ouders gevraagd om middels het invullen van de oudervragenlijst een 

oordeel te geven over de kwaliteit van verschillende terreinen die de Beatrixschool betreffen. 

Het gaat hierbij om de vragenlijst van het kwaliteitssysteem WMK (Werken Met Kwaliteit) 

van Bos Onderwijs Consultancy.  De uitkomsten van deze vragenlijst zijn door de school 

 ge-analyseerd en na overleg met de MR is deze bijlage vastgesteld. Waar nodig/wenselijk zal 

actie ondernomen worden. 

 

Op de uitgezette vragenlijsten is een respons van 35 % gekomen. Dit wordt als voldoende 

gewaardeerd, waarbij dient te worden opgemerkt dat er in de literatuur  rekening gehouden 

wordt met het principe ‘geen bericht is goed bericht’. 

 

Bij de mogelijkheden tot scoren is uitgegaan van de waardering die de inspectie ook hanteert 

(1, 2, 3 of 4, waarbij we een score van 3 of meer als voldoende aanmerken). 

 

Middels de vragenlijst zijn 12 beleidsterreinen bekeken en als volgt gewaardeerd: 

Kwaliteitszorg: 3,22 

Aanbod: 3,28 

Tijd: 3,35 

Pedagogisch handelen: 3,50 

Didactisch handelen: 3,37 

Afstemming: 3,41 

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen: 3,36 

Schoolklimaat: 3,31 

Zorg en begeleiding: 3,15 

Opbrengsten: 2,98 

Sociale veiligheid: 3,39 

Algemeen: 3.06 

 

De school scoort als totale organisatie een 3,30 hetgeen ruim voldoende is. 

Van de verschillende beleidsterreinen scoort er dus één met 2,98 zwak: Opbrengsten. 

 

Analyse 

Allereerst constateren we dat van de 81 onderdelen 72 onderdelen met 3,0 of hoger 

gewaardeerd worden (dus voldoende of meer) en daar zijn we uiteraard zeer content mee. 

Dat laatste is zeker het geval als we kijken naar de waardering op een aantal belangrijke 

onderdelen als ‘De schoolleiding en/of de leraren hebben een open houding naar ouders 

(3,47), ‘De leraar van mijn zoon/dochter is een goede leraar’(3,55), ‘De sfeer op school is 

goed’(3,55), ‘Mijn zoon/dochter voelt zich veilig in de klas’(3,53), ‘Mijn zoon/dochter gaat 



 

met plezier naar school’(3,55), ‘De school ziet er gezellig uit’(3,65) en ‘De school zorgt 

ervoor dat er weinig lesuitval is’(3,67). 

 

 

Er zijn 2 onderdelen die onvoldoende scoren en 7 onderdelen zijn zwak. Het gaat om de 

volgende onderdelen: 

 

Kwaliteitszorg 

De school houdt om de vier jaar een enquete onder ouders (2,93) 

Hier zullen we geen actie op ondernemen. De stelling is niet duidelijk wat betreft het doel 

waarnaar gevraagd wordt. Er wordt namelijk wel eens in de vier jaar een enquete gehouden. 

 

De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren (2,59) 

Hier zullen we actie op ondernemen. 

 

Aanbod 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen (2,90) 

Hier zullen we geen actie op ondernemen. In onze cultuurprojecten komt dit jaarlijks naar 

voren en daarnaast wordt hier bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis en het 

weekjournaal de nodige aandacht aan besteed. 

 

Schoolklimaat 

Ik ben tevreden over de ouderavonden (2,99) 

Hier zullen we actie op ondernemen. 

 

Zorg en begeleiding 

De school organiseert voldoende rapportbesprekingen (2,81) 

Hier zullen we actie op ondernemen. 

 

Opbrengsten 

De school informeert ouders over de toetsresultaten (2,94) 

Alle resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem komen bij de ouders terecht. 

In de Schoolgids staan de verwijzingen vermeld. 

Hier wordt verder geen actie op ondernomen. 

 

 

Algemeen 

Ik heb de school gekozen omdat anderen dat hebben aanbevolen (2,88) 

Hier zullen we geen acties aan verbinden. 

 

Ik weet waar de MR zich mee bezig houdt (2,22) 

Hier zullen we actie op ondernemen. 

 

Ik weet waar de OR zich mee bezig houdt (2,46) 

Hier zullen we actie op ondernemen. 

 

 



 

Actiepunten 

Ten aanzien van de hierboven genoemde onderdelen zullen we de volgende acties 

ondernemen: 

 

De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren (2,59) 

Hier zullen we in de nieuwsbrieven meer aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door 

inhoudelijk aan te geven wat we op studiedagen doen. 

 

Ik ben tevreden over de ouderavonden (2,99) 

Er gaat om het jaar een algemene informatieavond komen waarop we ouders informeren 

over de stand van zaken. 

 

De school organiseert voldoende rapportbesprekingen (2,81) 

We zijn afgelopen jaar overgestapt van 3 naar 2 rapporten per jaar. Dit betekent dat er  

ook minder rapportbesprekingen zijn, waarvoor overigens startgesprekken in de plaats zijn 

gekomen. Aangezien deze pilot nog niet afgrond is, zullen er ook geen wijzigingen 

aangebracht worden. Aan het einde van dit cursusjaar zal deze pilot ge-evalueerd worden. 

 

Ik weet waar de MR zich mee bezig houdt (2,22) 

Ik weet waar de OR zich mee bezig houdt (2,46) 

Aan beide geledingen zal gevraagd worden om zich iets meer te profileren en ouders te 

informeren m.b.t. hun activiteiten. 

 

Ten slotte 

Natuurlijk willen we op deze plaats alle ouders bedanken die de vragenlijst ingevuld hebben. 

We realiseren ons dat het altijd weer even een klus is. Met de uitslag kunnen we als school 

wederom tevreden zijn, maar dat zal en mag ook nu niet leiden tot achterover leunen. U kunt 

ervan op aan dat we, los van de hierboven aangegeven verbeteractiviteiten er alles aan zullen 

doen om de kwaliteit van onze school zo groot mogelijk te krijgen en te houden. 

 

Dordrecht, februari 2019 


