Resultaten oudertevredenheidsonderzoek
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat de respons betreffende dit onderzoek
43% was. Dit betekent dat 56 van de 131 uitgezette vragenlijsten is ingevuld. Het
onderzoeksbureau geeft hierbij aan dat de resultaten een voldoende beeld geven. Neemt
niet weg dat wij graag hadden gezien dat dit een hoger percentage zou zijn, zodat we
een ‘goed’ of zelfs een ‘uitstekend’ beeld vanuit dit onderzoek hadden gehad.
De hoogste score die u kon invullen bij dit onderzoek was een ++ dat overeenkomt met
een 4,0. De laagste score die u kon invullen was een -- dat overeenkomt met een 1,0.
Wij hebben als stichting de norm bij 3,0 gelegd. Dit houdt in dat wij voor alle onderdelen
minimaal een + willen scoren. Hieronder zal ik per onderdeel de gemiddelde score laten
zien, waarbij de waardering als volgt is:
Een score tot 2,50
Onvoldoende
Een score tussen 2,50 en 3,00
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
Resultaten de Kameleon:
Kwaliteitszorg
Aanbod
Tijd
Pedagogisch Handelen
Didactisch Handelen
Afstemming
Actieve/zelfstandige rol leerlingen
Schoolklimaat/communicatie
Zorg en begeleiding
Opbrengsten
Algemeen

2,91
3,08
3,15
3,32
3,32
3,29
3,33
3,39
2,98
3,10
3,02

matig
vold
vold
ruim vold
ruim vold
ruim vold
ruim vold
ruim vold
matig
vold
vold

Hiermee scoort de school gemiddeld 3,16. Dit is een voldoende. Uiteraard zijn we hier
tevreden over, maar we streven naar een hoger gemiddelde. De actiepunten uit dit
onderzoek zullen gericht zijn op de gebieden die matig scoren. Hierbij scoorden o.a. de
volgende vragen matig:
- Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school.
- De school vraagt in voldoende mate naar de mening van ouders over de school.
- Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren.
- De school geeft goede adviezen met betrekking tot de schoolkeuze.
We zijn erg tevreden over de 5 gebieden waarbij we een ruim voldoende scoren. Vooral
het schoolklimaat, veiligheid en communicatie scoort hoog. Hieronder kunt u een
samenvatting van dit onderzoek inzien. Het volledige rapport ligt ter inzage op school.

Met vriendelijke groeten,
Gio Witjes
directeur

