Samenvatting oudertevredenheidspeiling
In mei hebben we deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. Hierbij
een samenvatting.
Het responspercentage is 70%
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders de school van hun kind
geven is 7,55. OBS Piet de Springer scoort gemiddeld 8,26.
Scholen met succes heeft een ‘top 10’ tevredenheid en een ‘top 3’
ontevredenheid opgesteld. Vanuit de enquête kwamen drie verbeterpunten naar voren.
Pluspunten
Sfeer in de klas
Sfeer en inrichting gebouw
De schoolleiding in het algemeen
De toegankelijkheid van de directie
Informatievoorziening van de school
Omgang leerkracht met de leerlingen
Welkom voelen op school
De aandacht voor het sociale aspect in de groep
Het beleid van de school

Percentage tevreden
100%
100%
100%
97%
97%
97%
97%
97%
97%

De top 3
Verbeterpunten
De school-app
Hygiëne en netheid binnen de school
Aandacht voor godsdienst/levensbeschouwing

Percentage
ontevreden
15%
13%
10%

De verbeterpunten hebben we opgenomen in ons jaarplan; ook de
opmerkingen die geschreven zijn nemen we hierin mee.
Samenvatting leerling tevredenheidspeiling
Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben de enquête ingevuld. Het
landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is
een 8,07. OBS Piet de Springer scoort een 9,23.
Scholen met succes heeft een ‘top 10’ tevredenheid en een ‘top 5’
ontevredenheid opgesteld. Vanuit de enquête kwamen vijf verbeterpunten naar voren.
Pluspunten
Veiligheid in de klas

Percentage
tevreden
100%

Landelijk is
dit
84%

Er is nooit iets stuk gemaakt van mij
Veiligheid op schoolplein
Naar de zin in groep
Duidelijkheid regels
Nooit bedreigd door andere kinderen
Hygiëne op school
De juf/meester kan goed orde
houden
Juf/meester legt goed uit
Leert snel informatie te vinden

97%
95%
95%
95%
95%
92%
92%

70%
80%
74%
75%
85%
43%
64%

92%
92%

78%
48%

De top 5
Verbeterpunten
Waardering lezen
Waardering taal
Waardering rekenen
Waardering Engels
Vaak moe op school

Percentage ontevreden
23%
18%
15%
15%
13%

Landelijk is dit
36%
24%
16%
16%
21%

Uit de opmerkingen van de kinderen, naast goede tips voor het
schoolplein, het volgende:
De oplosbus wordt gewaardeerd;
Een toiletborstel en een lekker geurtje wordt gemist;
Fijn dat je ook vaak zelf mag kiezen, zelf leert plannen en daar hulp
bij krijgt;
Fijn dat je een grapje mag maken;
Het is een goede school en je mag er op de gang werken
Je hebt snel veel vrienden en het is er gezellig
Ook met de punten uit de leerling enquête gaan we, samen met hen, aan
de slag.

