Bijlage Samenvatting Rapport WMK

Meting

tevredenheidspeiling ouders 2017

Schoolnaam

OBS De Gouwaert

Afgenomen

22 februari 2017 tot en met 1 april 2018

Aantal respondenten

42

Aantal afgerond

29

Respons

69%

Waardering respons

Goed

Beoordeelde thema's

Thema

Score

Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid)

3,59

Onderwijsleerproces

3,41

Informatie en communicatie

3,59

Kwaliteitszorg

3,23

Aanbod

3,46

Tijd

3,57

Pedagogisch Handelen

3,64

Didactisch Handelen

3,53

Afstemming

3,68

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

3,60

Schoolklimaat

3,65

Zorg en begeleiding

3,53

Opbrengsten

3,52

Sociale veiligheid

3,49

Incidenten

3,55

Conclusie
OBS De Gouwaert scoort als school een 3,54. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 69%: 29 van de 42 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd
door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.

Uit deze tevredenheidpeilingen komen meer sterke punten (37) dan verbeterpunten (1), daarnaast zijn er een aantal bespreekpunten.
Het team van De Gouwaert bespreekt met regelmaat de resultaten en richt zich behalve op de sterke punten juist ook op de verbeter- en
bespreekpunten.

Een aantal verbeterpunten en bespreekpunten die de aandacht hebben en aan de orde zullen komen tijdens o.a. teamvergaderingen zijn:
- de school geeft goed adviezen over hoe ik mijn kind kan helpen
- de leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit
- op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten
- de school organiseert voldoende activiteiten voor ouders

Een aantal sterke punten die de aandacht hebben en aan de orde zullen komen tijdens o.a. teamvergaderingen zijn:
- hoe veilig voelt uw kind zich op school
- hoe tevreden bent u over het contact van de medewerkers op school en de vakbekwaamheid van de medewerkers op school
- op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden, projecten en actuele thema's
- de sfeer op school is goed
- ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang

In het jaarplan van de school worden ook de resultaten van de tevredenheidpeilingen meegenomen, zodat waar nodig planmatig kan worden gewerkt
aan eventuele verbeterpunten.

