Verslag tevredenheidspeilingen 2015
De afgelopen periode hebben we tevredenheidspeilingen gehouden onder leerlingen, ouders en
personeel. Van de leerlingen van groep 5 t/m 8 heeft 97% de vragen ingevuld, van de ouders heeft
41% de lijst ingevuld. Van het personeel heeft iedereen de enquête ingevuld. We zijn tevreden met
deze aantallen, vooral omdat we hierdoor een goed beeld krijgen vanuit de verschillende groepen
betrokkenen.
Het algemene beeld geeft een grote mate van tevredenheid aan van iedereen die bij de school
betrokken is. In vergelijking met de vorige afname van begin 2014 zien we een nog iets positiever
beeld dan toen al het geval was. Hier zijn we erg trots op! Het is belangrijk om deze tevredenheid
vast te houden en te verbeteren waar mogelijk. De aandachtspunten zien we als waardevolle zaken
om onderdelen van de school te verbeteren.
Hieronder hebben we van de verschillende tevredenheidspeilingen de hoog gescoorde onderdelen
en de aangegeven aandachtspunten weergegeven. Dit verslag is besproken en goedgekeurd in het
team en in de Medezeggenschapsraad.
We willen nogmaals iedereen bedanken die de enquête ingevuld heeft.

Leerlingtevredenheidspeiling
De leerlingen zijn heel tevreden over de school in zijn algemeenheid. Er zijn een aantal onderdelen
waar ze heel hoog op gescoord hebben. Uiteraard hebben ze ook een aantal aandachtspunten
aangegeven.
Hoog scorende onderdelen:
De leerlingen vinden dat ze op school veel leren.
Ze ervaren dat hun leerkracht aangeeft hoe ze het werk het beste kunnen leren of maken.
Nieuwe onderwerpen worden duidelijk uitgelegd. Ze vinden dat ze genoeg extra werk
hebben, wanneer ze klaar zijn met de opdrachten. Ze geven aan dat de leerkracht wil weten
of ze de uitleg goed begrijpen en dat hij/zij kinderen stimuleert om vol te houden als ze hun
werk moeilijk vinden.
De leerlingen geven aan het goed naar hun zin te hebben in de groep. Ze voelen zich veilig op
school.
Hun algemene waardering geeft aan dat ze blij zijn op deze school te zitten, omdat ze het
ervaren als een goede school.
Aandachtspunten:
De toiletten en gangen zouden ze liever schoner zien.
Ze zouden graag zien dat ze zelf aardig tegen elkaar blijven doen in de groep en dat de
leerkracht nog beter begrijpt hoe kinderen zich voelen.
Ze willen werk wat niet te makkelijk is en dat ze in eigen tempo kunnen werken.
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Oudertevredenheidspeiling
Heel prettig voor ons als team is het, om te constateren dat ouders ook heel tevreden zijn over de
school. We zijn blij met de positieve zaken die aangegeven worden én met de aandachtspunten die
ze ons meegeven.
Hoog scorende onderdelen:
De ouders geven aan zich welkom te voelen op school en zijn tevreden over de contacten. Ze
voelen zich serieus genomen en gewaardeerd door de leerkrachten.
De ouders zijn tevreden over het totale aanbod van de leerstof.
Ouders zijn heel tevreden over de goede leerresultaten en over de vaardigheden die
aangeleerd worden met betrekking tot zelfstandig werken en samenwerken.
De ouders menen dat hun kind(-eren) het naar hun zin hebben in de groep.
Het is prettig dat ouders aangeven dat ze heel positief over de school spreken.
Aandachtspunten
De ouders vinden dat de sfeer en inrichting van het gebouw aantrekkelijker zou kunnen.
Ouders zouden graag zien, dat leerlingen beter leren omgaan met social media.
Voorzieningen voor overblijf mogen beter.

Personeelstevredenheidspeiling
De leerkrachten hebben in hun tevredenheidspeiling aangegeven erg tevreden te zijn over de school.
Het is zaak om de positieve zaken te behouden en nog meer te versterken. De aandachtspunten
zullen besproken worden en vervolgens ingepland worden voor verbetering.
Hoog scorende onderdelen:
Het personeel is tevreden over de sfeer tussen leerkrachten en leerlingen onderling. Dit zorgt
voor een veilig gevoel, een gevoel van saamhorigheid en waardering naar elkaar. Hierdoor
voelt men zich nauw betrokken bij de school.
Zeker ook is het team tevreden over hoe de school geleid wordt en er ruimte geboden wordt
voor eigen initiatieven. De kwaliteit van overlegmomenten vinden ze hoog. Ervaren dan ook
een uitdagende functie en werksituatie.
Het personeel is erg tevreden over de leerresultaten die behaald worden.
Het personeel voelt zich heel serieus genomen door de ouders en neemt de ouders heel
serieus.
Ze spreken tegen anderen positief over de school.
Aandachtspunten:
De sfeer, inrichting en netheid van het schoolgebouw en schoolplein mogen verbeterd
worden.
Ook zouden ze graag nog meer aandacht voor leren van en met elkaar.
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Vervolg
De uitslagen van de peilingen zijn nauwkeurig geanalyseerd en besproken. We vonden het prettig om
te ervaren dat er zowel bij de hoge scores als bij de aandachtspunten, dezelfde onderdelen naar
voren kwamen in alle drie de peilingen. We liggen als leerlingen, ouders en team dus goed op één
lijn. Dat maakt ons, OBS De Tweesprong, tot een sterke school. Een prima basis voor uw kind!
We gaan aan de slag met het opstellen van het schoolplan voor de jaren 2016-2020 én het jaarplan
voor schooljaar 2016-2017. De hierboven genoemde positieve onderdelen en vooral de
aandachtspunten zullen in de plannen een belangrijke plaats innemen. Hierover zal zeker ook overleg
met de leerlingenraad plaatsvinden, zodat ook zij namens de leerlingen aandachtspunten voor ons,
maar ook voor de leerlingen zelf kunnen aangeven.
We rekenen er op dat u dan veel van uw meningen en wensen in dit jaarplan zal herkennen. Het
jaarplan zal te zien zijn in de schoolgids 2016-2017.
We hopen dat we ook bij een volgende peiling weer op uw medewerking en uw inbreng mogen
rekenen. Uw mening doet er namelijk toe!
Als u nadere informatie wilt over de uitslagen van de tevredenheidspeilingen, bent u van harte
welkom op school.

Het team van OBS De Tweesprong

Tevredenheidspeilingen 2015

Pagina 3

