
Beste ouders/verzorgers, 

De Boog krijgt een Ruim voldoende van de ouders! 

Vlak na de lockdown hebben we jullie gevraagd een vragenlijst in te vullen om zicht te krijgen hoe 

jullie de ontwikkelingen op school zien en waarderen. Deze vragenlijst is door 49% van de ouders 

ingevuld, waarvoor heel erg dank. De respons is dus voldoende zodat we ook daadwerkelijk iets met 

de uitkomsten kunnen. 

We zijn erg blij dat ouders onze school waarderen met een Ruim Voldoende. Als rapportcijfer krijgen 

we een 7,7. Fijn om te zien dat ouders vinden dat De Boog een goede school is voor zijn/haar 

zoon/dochter en dat de leraren worden beoordeeld als goede leraren. 

Hieronder een overzicht van de beleidsterreinen waar jullie over bevraagd zijn en daarachter de 

behaalde score. Als team gaan we natuurlijk aan de slag met dat wat we beter zouden kunnen doen. 

Zo is het interessant voor ons om te onderzoeken waar de behoefte van ouders liggen met 

betrekking tot de informatie over de ontwikkeling van hun kind. Hier scoren we een lagere score in 

vergelijking met de overige beleidsterreinen. Deze score is ook onderwerp van gesprek binnen de 

Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Voel je vrij om ons te mailen wanneer je hier 

ideeën over hebt. 

 

Score op de diverse beleidsterreinen: 

Kwaliteit: 

School is een goede school voor mijn kind en de leraren zijn goede leraren  

Onvoldoende/Zwak 1% 

Ruim voldoende/Goed 97%  

Niet van toepassing/weet niet 2% 

 

Veiligheid: 

Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school. 

Onvoldoende/Zwak 4% 

Ruim voldoende/Goed 94% 
Niet van toepassing/weet niet 2% 

 

Welbevinden: 

Mijn zoon/dochter heeft het naar zijn zin op school. 

Onvoldoende/Zwak 4% 

Ruim voldoende/Goed 94% 
Niet van toepassing/weet niet 2% 

 

Pedagogisch handelen: 

De leraar gaat op een prettige manier om met mijn kind 



Onvoldoende/Zwak 3% 
Ruim voldoende/Goed 93% 

Niet van toepassing/weet niet 4% 

 

Lesgeven: 

De leraar geeft goed les en leert mijn kind veel 

Onvoldoende/Zwak 2% 
Ruim voldoende/Goed 88% 

Niet van toepassing/weet niet 10% 

 

Ondersteuning leerlingen: 

De leraar helpt mijn kind voldoende als hij /zij iets niet begrijpt 

Onvoldoende/Zwak 7% 
Ruim voldoende/Goed 75% 

Niet van toepassing/weet niet 18% 

 

Informatie: 

De school informeert de ouders voldoende over de ontwikkeling van mijn kind. 

Onvoldoende/Zwak 20% 
Ruim voldoende/Goed 65% 

Niet van toepassing/weet niet 15% 

 

Zorg voor elkaar: 

School leert de kinderen rekening te houden met anderen en zuinig te zijn op de wereld 

Onvoldoende/Zwak 6% 

Ruim voldoende/Goed 78% 
Niet van toepassing/weet niet 16% 

 

Breed perspectief, respect, nieuwsgierigheid 

Mijn kind krijgt op school ruimte om zichzelf te zijn en leert dat je een andere mening mag hebben. 

Onvoldoende/Zwak 9% 

Ruim voldoende/Goed 73% 
Niet van toepassing/weet niet 18% 

 

Eigenaarschap 

Mijn kind mag zelf keuzes maken in wat hij/zij wil leren en weet wat hij aan het leren is. 

Onvoldoende/Zwak 13% 

Ruim voldoende/Goed 62% 



Niet van toepassing/weet niet 25% 

 

Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen 

Onvoldoende/Zwak 17% 

Ruim voldoende/Goed 68% 

Niet van toepassing/weet niet 15% 

 

We zijn ons ervan bewust dat veel wat op school gebeurt, niet zichtbaar is of bekend is bij ouders. 

Dat blijkt ook uit het feit dat het percentage bij niet van toepassing/weet niet vaak hoog is. Ook dit is 

een aandachtspunt. We proberen ouders mee te nemen in de ontwikkelingen die we doormaken en 

gebruiken daarvoor onder andere het middel ouderportaal. We kunnen ons nog verbeteren in het 

meenemen van ouders in onze ontwikkelingen. Aan de andere kant merken we dat er veel ouders 

zijn die de berichten op het ouderportaal niet of weinig lezen. Ook daar denken we over na, hoe we 

deze ouders toch kunnen bereiken. 

Verder hebben we van diverse ouders gehoord dat de vragenlijst vrij algemeen is en niet specifiek 

voor De Boog. Ook het niet kunnen geven van een toelichting werd gemist.  De vragenlijsten zijn 

echter bovenschools vastgesteld en door ons niet aan te passen aan onze wensen. We hebben deze 

mening teruggekoppeld naar het bestuur. Ondanks deze kritische noot, kunnen wij zeker nuttige 

informatie halen uit de scores.  

Wij willen alle ouders die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen heel erg bedanken! 

Team Kindcentrum De Boog 

 


