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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Tevredenheidpeiling ouders 2020 van R.K. Basisschool St. Anna. De gebruikte vragenlijst is
afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

De sfeer op school 5 vragen

De lessen 3 vragen

Informatie en communicatie 2 vragen

Veiligheid en welbevinden 5 vragen

Cijfer voor mijn school 1 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 16 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School R.K. Basisschool St. Anna

Adres Plein 2

Postcode + Plaats 5863 AT Blitterswijck

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 10 november 2020 tot 23 november 2020.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 56

Aantal afgerond 39

Responspercentage 70%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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De sfeer op school

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?

Met veel plezier 21

Met plezier 16

Met weinig plezier 2

Zonder plezier 0

Hoe veilig voelt uw kind zich op school?

Heel veilig 8

Veilig 29

Niet veilig 1

Helemaal niet veilig 0

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?

Heel tevreden 7

Tevreden 29

Niet tevreden 2

Helemaal niet tevreden 1

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?

Heel tevreden 11

Tevreden 24

Niet tevreden 3

Helemaal niet tevreden 1

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?

Heel tevreden 5

Tevreden 28

Niet tevreden 6

Helemaal niet tevreden 0

Analyse

Ouders waarderen de sfeer als ruim voldoende. Van de gestelde vragen is er slecht 1 vraag waarbij er meer dan 10% van de ouders de school
negatief waardeert.

Er is één ouder zeer ontevreden over het contact en opvoedkundige aanpak. 
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*Actie: Onderzoeken of het team laagdrempelig bereikbaar is om ongenoegen of zorgen in een constructieve setting te kunnen bespreken.

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 15% dan de deelnemende ouders is ontevreden over het aanbod dat het kind op school krijgt
aangeboden. Dit is een gegeven waar we graag een beter beeld wensen. 
* Actie: onderzoeken wat maakt dat 15% ontevreden is over het onderwijsaanbod.
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De lessen

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?

Heel goed 4

Goed 27

Niet goed 7

Helemaal niet goed 1

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?

Heel goed 3

Goed 26

Niet goed 9

Helemaal niet goed 1

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?

Heel tevreden 11

Tevreden 27

Niet tevreden 0

Helemaal niet tevreden 1

Analyse

Vakbekwaamheid van team wordt als zeer tevreden aangetoond.

We zien bij de andere 2 van de 3 vragen een ontevreden score hoger dan 19%. 
Het betreft met name het beeld dat ouders aangeven dat hun kind(eren) niet op het juiste ontwikkelniveau worden aangesproken en aanbod krijgen.

* actie: ouders meer meenemen in het adaptieve werken en aansluiten bij het juiste niveau van ieder kind. Zien en herkennen onze ouders dit ook? 
* actie: kinderen tijdens de kind/oudergesprekken meer aan het woord laten om uit te leggen welke verwachtingen en afspraken er zijn om aan
persoonlijke behoeften en niveau te werken gedurende een onderwijsweek.
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Informatie en communicatie

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?

Heel tevreden 6

Tevreden 27

Niet tevreden 5

Helemaal niet tevreden 1

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?

Heel tevreden 4

Tevreden 26

Niet tevreden 9

Helemaal niet tevreden 0

Analyse

Deze twee vragen behoeven beide aandacht. 

Wel wetende dat we de ouders in deze periode van afname niet op school mochten ontvangen. Juist het verder versterken van Jeelo en het inzetten
van externe specialisten zal maken dat ouders actievere participanten gaan worden binnen de volledige breedte van ons onderwijsaanbod. Hier
verwachten we verbeteringen in het in beeld hebben wat er op en rondom de school allemaal plaatsvindt.

De score over de tweede vraag valt ons tegen. We proberen juist nu laagdrempelig toegankelijk te zijn. 
Ouders krijgen sinds dit jaar 4 keer de kans om samen met hun kind en de leerkracht de vorderingen in de vorm van een kind/oudergesprek te
bespreken. 
Hier verwachten we ook een gunstiger beeld van de ouders op de wijze waarop ze info ontvangen over de ontwikkeling van hun eigen kinderen. 
* actie: korte peiling organiseren over de beleving van de kind/oudergesprekken. De ouders ook bevragen op verbetermogelijkheden.
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Veiligheid en welbevinden

Mijn kind voelt zich veilig op het plein

Helemaal eens 6

Eens 28

Oneens 5

Helemaal oneens 0

De juf/meester treedt op als mijn kind gepest wordt

Helemaal eens 5

Eens 22

Oneens 12

Helemaal oneens 0

De juf/meester treedt op als andere kinderen mijn kind pijn doen

Helemaal eens 5

Eens 27

Oneens 7

Helemaal oneens 0

Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten

Helemaal eens 6

Eens 26

Oneens 5

Helemaal oneens 2

Mijn kind heeft voldoende aansluiting in de groep

Helemaal eens 4

Eens 33

Oneens 2

Helemaal oneens 0

Analyse

Van de 5 bovenstaande items zijn er twee waarbij ouders een voldoende positieve waardering geven. 
Goed om te lezen dat ouders de beleving van veiligheid op het schoolplein als positief waarderen. 
Tevens ervaren de ouders de aansluiting van hun kind bij de andere kinderen van de groep ook ruim voldoende.

Betreffende de alertheid en passend optreden van de leerkracht bij pesten (29%) en pijn doen (17%) zijn ouders onvoldoende tevreden.
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7,6

7,6

Cijfer voor mijn school

Ik zou de school van mijn kind(eren) het volgende rapportcijfer geven

Analyse

Het is een statistisch feit dat een gemiddeld cijfer van een meting altijd schommelt rond de 7,5. Wat niet wil zeggen dat we niet tevreden zijn met deze
ruime voldoende uiteraard.
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Slotconclusies

De respons op de Vragenlijst was 70%: 39 van de 56 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.

We hebben een aantal acties verzameld uit de analyses per onderzoeksveld. Zie beneden. 
We zullen vanuit het team hier actief mee aan de slag gaan. 
Uitkomsten en resultaten zullen we delen binnen onze MR.

Actiepunten

Actiepunt Prioriteit

*Actie: Onderzoeken of het team laagdrempelig bereikbaar is om ongenoegen of zorgen in constructieve setting te kunnen
bespreken. Gemiddeld

* Actie: onderzoeken wat maakt dat 15% van de deelnemende ouders ontevreden is over het onderwijsaanbod. Gemiddeld

* actie: ouders meer meenemen in het adaptieve werken en aansluiten bij het juiste niveau van ieder kind. Zien en herkennen
onze ouders dit ook? Gemiddeld

* actie: kinderen tijdens de kind/oudergesprekken meer aan het woord laten om uit te leggen welke verwachtingen en afspraken
er zijn om aan persoonlijke behoeften en niveau te werken gedurende een lesweek. Gemiddeld

* actie: korte peiling organiseren over de beleving van de kind/oudergesprekken. De ouders ook bevragen op
verbetermogelijkheden. Gemiddeld
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