
VMK-PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSCHAP – 

MAART 2019 

 

 

UITSLAGEN VRAGENLIJST  



VMK-PO 

Gegevens 

 

Schoolgegevens 

 

School   Het Talent 

Adres   Queenstraat 37b 

Postcode + plaats 6663 HA Lent 

 

Periode van afname 

 

Deze vragenlijst is afgenomen inde periode van 22 maart 2019 tot 22 april 2019. 

 

Aantal respondenten 

 

Totaal aantal respondenten   597 

Aantal afgerond     136 

Responspercentage    23% 

 

Waardering van de scores 

 

Gemiddeld      3,00 

Het Talent      3,13 

 

Meerkeuzevragen 

 

Hoeveel kinderen heeft u op school? 

 

1 kind       65 

2 kinderen      59 

3 kinderen      12 

Meer dan 3 kinderen    0 

 

Is het kind waarvoor u deze vragenlijst invult een jongen of een meisje? 

 

Jongen      76 

Meisje       59 

 

In welke groep zit het kind waarvoor u deze vragenlijst invult? 

 

9/10       13 

11/12       17 

13/14       17 

15/16       15 

17/18       16 

19/20       19 

21/22       22 

23/24       17 
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Kwaliteitszorg 

 

Tijdens gesprekken met de mentor kan ik mijn tevreden-  

of ontevredenheid uiten        3,34 

Tijdens gesprekken met de mentor kan ik voldoende mijn 

Mening over school ventileren       3,11 

We respecteren elkaars mening en houden hier rekening mee  3,46 

Het is mij duidelijk wat de speerpunten van de school zijn   3,06 

De school informeert ouders regelmatig over deze speerpunten  2,72 

Informatie over deze speerpunten vind ik vaak terug in de nieuwsbrief 2,73 

Mijn kind(eren) voelt (voelen) zich veilig op school    3,43 

Op school gelden er duidelijke regels      3,23 

De mentoren grijpen snel in als er ruzie is     2,90 

De schoolleiding gaat op een adequate wijze om met incidenten  3,02  

De school beschikt over een goede klachtenregeling   2,97 

Mijn verwachtingen kan ik op voldoende wijze bespreekbaar  maken 3,08 

De school legt in voldoende mate verantwoording af aan de ouders 2,88 

De school staat goed bekend       3,25 

Men spreekt positief over de school      3,12 

De schoolgids bevat voldoende informatie over de kwaliteitszorg  3,17 

 

Aanbod 

 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en  

waarden          3,22 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen 3,06 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan  

maatschappelijke thema’s       3,32 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actualiteit  3,38 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actief 

burgerschap          3,25 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren leren  2,84 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen 3,02 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken 

met de computer         3,05 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten  3,47 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan algemene thema’s 3,36 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buiten- 

schoolse activiteiten        3,26 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan werkstukken  3,03 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan kennis- 

ontwikkeling          3,28 

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming 3,37 

De schoolgids bevat voldoende informatie over het aanbod  3,16 
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Tijd 

 

De school begint goed op tijd       3,47 

De school eindigt goed op tijd       3,28 

De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die hulp 

nodig hebben         2,91 

De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die meer  

willen of kunnen         3,23 

De mentoren geven (te) weinig huiswerk     2,62 

De mentoren geven (te) veel huiswerk      1,78 

De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is     3,71 

De school probeert op een goede manier verzuim te voorkomen  3,51 

 

Pedagogisch handelen 

 

De unit ziet er gezellig uit        3,47 

Er wordt goed (respectvol) met elkaar omgegaan    3,34 

Er wordt geluisterd naar elkaar       3,31 

We laten elkaar uitspreken       3,34 

De mentor besteedt voldoende aandacht aan ruzies en misverstanden 3,04 

De mentor besteedt voldoende aandacht aan pestgedrag   3,13 

De mentor zorgt voor een veilig klimaat in de klas    3,28 

De mentor ondersteunt het zelfvertrouwen van mijn zoon/dochter  3,17 

De mentor stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter   3,41 

De mentor bevordert de zelfstandigheid van mijn zoon/dochter  3,26 

 

Didactisch handelen 

 

De mentor van mijn zoon/dochter is vakbekwaam    3,48 

De mentor van mijn zoon/dochter kan goed uitleggen   3,41 

Mijn zoon/dochter kan voldoende vragen stellen    3,25 

 

Afstemming 

 

Met elkaar hebben we goed zicht de vorderingen van mijn 

zoon/dochter         2,88 

Met elkaar houden we goed rekening met het niveau van mijn 

zoon/dochter         3,05 

 

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 

 

De mentor activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate   2,91 

Mijn zoon/dochter ervaart voldoende eigen regie over haar werk  2,99 

De mentor geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen  

verantwoordelijkheid        3,23 

De mentor laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken  3,25 
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Schoolklimaat 

 

Ik word goed geinformeerd over de gang van zaken op school  2,84 

Ik ben tevreden over de schoolgids die ik jaarlijks ontvang   3,10 

Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang   3,21 

De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders   3,16 

Ik ben tevreden over de ouderavonden     3,03 

De sfeer in de unit is goed        3,36 

Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school     3,40 

De unit ziet er verzorgt uit        3,40 

 

Zorg en begeleiding 

 

Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de mentor   3,15 

De school communiceert goed met de ouders over (extra) begeleiding 2,84 

De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen  2,83 

In geval van extra zorg trekken we samen op en maken we een plan 3,13 

De school geeft goede adviezen met betrekking tot de hulp die je als 

ouder kunt geven         2,77 

Het is mij duidelijk in welke gevallen een leerling gaat vertragen  2,45 

Het is mij duidelijk in welke gevallen een leerling kan versnellen  2,66 

De school begeleidt ouders goed bij de keuze van het vervolgonderwijs 2,89 

De school geeft voldoende informatie over de verschillende scholen 

voor voortgezet onderwijs        3,02 

De school geeft goede adviezen met betrekking tot de  

(vervolg)schoolkeuze        2,94 

De school organiseert voldoende ontwikkelgesprekken   2,92 

De ontwikkelgesprekken zijn zinvol      3,21 

 

Opbrengsten 

 

De school geeft inzicht in de eindresultaten     2,76 

De school informeert ouders over de toetsresultaten    2,27 

 

Integraal personeelsbeleid 

 

De missie van de school is mij helder      3,06 

De visie van de school op onderwijs is mij helder    3,21 

 

Algemeen 

 

Ik heb de school gekozen omdat de visie mij aansprak   3,17 

Ik heb de school gekozen omdat de resultaten goed zijn   2,61 

Ik heb de school gekozen omdat anderen dat hebben aanbevolen 2,55 

Ik ben tevreden met de schoolkeuze      3,44 

 

 

 


