
 

                  

Inleiding 

Doorgaans peilen wij iedere 4 jaar de tevredenheid onder ouders, personeel en leerlingen. De 
vorige peiling (2015) was echter al veel langer geleden afgenomen; die uitslagen zijn allang niet 
meer relevant voor de huidige situatie. In maart 2022 is onder alle ouders, leerlingen (groep 6 
t/m 8) en personeel een nieuwe peiling afgenomen. Van deze peilingen wordt een analyse 
gemaakt en resultaten/actiepunten worden met ouders en belanghebbenden (o.a. MR) gedeeld. 
 
Respons 
Door middel van een peiling via WMK is in maart 2022 aan de leerlingen van groep 6 t/m 8 van 
cbs Oranje Nassau gevraagd naar hun tevredenheid over verschillende onderwerpen. Hiertoe 
behoren ook de leerlingen uit ZON-groep 2 die leren op het niveau van groep 6, 7 of 8. Aan de 
tevredenheidspeiling hebben 63 van de 66 leerlingen deelgenomen. Dat is een 
responspercentage van 95%. Een respons van 95% wordt als uitstekend geïnterpreteerd. De 
norm is door de school ingesteld op 3,00 (op een 4-puntsschaal). Een vergelijking met andere 
scholen in Nederland is mogelijk door de eigen score (GSES) met de gemiddelde score van 
andere scholen (GSOS) te vergelijken. 
 
Analyse 
 
Algemene tevredenheid 
Op de 4-puntsschaal scoort de school volgens de leerlingen een 3,45. Dat is vergeleken met het 
landelijk gemiddelde ruimvoldoende. Ter vergelijking: een voldoende zit tussen de 3 en 3,25 en 
een goed start vanaf 3,5. Dat haalt de school bijna. De leerlingen hebben de school maarliefst 
een 8,3 als rapportcijfer gegeven. Gezien de schoolontwikkeling van de afgelopen jaren zijn wij 
voor dit moment tevreden met deze score. Toch zien wij ook aanknopingspunten richting een 
nog hogere tevredenheid bij een volgende peiling (uiterlijk maart 2026).  
 
Tevredenheidscijfers per rubriek 
In de figuur hieronder staan de tevredenheidscijfers per beleidsterrein voor Oranje Nassauschool 
weergegeven. De groene kleur geeft aan dat de schoolnorm (3,0) behaald is:  
 
 
Wij zijn blij dat we op alle beleidsterreinen onze schoolnorm behalen. Leerlingen geven 
bijvoorbeeld aan dat onze leraren aardig zijn (3,81), voldoende extra hulp geven als dat nodig is 
(3,62) en op een prettige manier met het kind omgaan (3,63).  
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Vergeleken met andere scholen in Nederland (GSOS) scoren wij op alle gebieden vergelijkbaar 
met het gemiddelde. De laagste score (3,16) hebben wij behaald voor de stelling ‘Onze school 
ziet er netjes uit’.  
 
Reacties 
Leerlingen hebben ook aandachtspunten en complimenten doorgegeven. Aandachtspunten die 
o.a. genoemd werden: 

• Misschien iets meer tijd voor gym; 

• Langer pauze; 

• Soms mag het leren leuker, bijvoorbeeld buiten leren; 

• Een groener schoolplein. 
 
Complimenten die o.a. genoemd werden: 

• Goed dat er een leerlingraad is; 

• Er wordt goed lesgegeven en ik word goed geholpen; 

• Veel innovatie; 

• Ze zijn vooral goed met de veiligheid van alle kinderen bezig; ik voel me veilig; 

• We leren veel. 
 
Actiepunten 

1. Wij zorgen voor voldoende gym- en beweegtijd conform de nieuwste richtlijnen;  
2. Een laatstejaars stagiaire gaat onderzoek doen naar bewegend leren; 
3. We gaan ons best doen voor een groenblauw schoolplein met daarop een ‘buitenklas’. 
4. We gaan nadenken hoe we het leren soms nog leuker/aantrekkelijker kunnen maken. 

 
Ten slotte 
Vanaf deze plaats willen we alle leerlingen bedanken die de peiling hebben ingevuld. Met de 
uitslag hiervan kunnen we als school tevreden zijn. Daarnaast gaan we gericht aan de slag met 
onze verbeterpunten en staan wij open voor suggesties vanuit de leerling(raad).  
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