Samenvatting van de uitkomsten van de oudervragenlijst
WMK-PO (Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs)
Basisschool De Wegwijzer april 2013

Opzet van het onderzoek

Respons

Er is een vragenlijst uitgezet onder alle ouders. De vragenlijst maakt onderdeel uit van een instrument
dat de kwaliteit van ons onderwijs meet: “Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs” (WMK-PO). Met
deze vragenlijst wordt ouders hun mening gevraagd over onderstaande onderwerpen:
o Kwaliteitszorg
o Aanbod
o Tijd
o Pedagogisch handelen
o Didactisch Handelen
o Afstemming
o Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
o Schoolklimaat
o Zorg en begeleiding
o Opbrengsten
o Sociale veiligheid
o Incidenten
We communiceren transparant via de website:
o een samenvatting met vervolgbeleid op actiepunten
o de uitkomsten van de vragenlijsten

Doelgroep
Ouders

Uitgezet
aantal
86

Respons
aantal
%
41
48

Waardering van het responspercentage:
Tot 16%
16% - 34%
35% - 50%
51% - 70%
Boven 71%

erg laag
laag
voldoende
goed
uitstekend

Met het responspercentage van 48% krijgt de
school een goed beeld van haar kwaliteit.
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Resultaten van de vragenlijst
Scoringswaarden tussen 0-4 ( Norm is 3)
Beleidsterrein
GSES*
GSOS*
Kwaliteitszorg
2,71
2,80
Aanbod
3,26
3,20
Tijd
3,30
3,33
Pedagogisch handelen
3,06
3,33
Didactisch handelen
3,23
3,30
Afstemming
3,26
3,39
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,28
3,33
Schoolklimaat
3,04
3,18
Zorg en begeleiding
3,01
3,13
Opbrengsten
2,92
3,18
Sociale veiligheid
3,25
3,25
Incidenten
2,93
3,11
Eindcijfer
2,79
3,04
Als school scoort De Wegwijzer een 3,10. Daarmee hebben we een voldoende score behaald.
*GSES: gemiddelde score eigen school
*GSOS:gemiddelde score andere scholen
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70%

Over 52 van de 74 vragen hebben de ouders een positieve mening

30%

22 van de 74 vragen scoorde lager dan de norm. De norm is 3.

Uit deze 22 vragen hebben we een aantal vragen gekozen, waar we het komende schooljaar mee aan de slag gaan.
Een aantal vragen kunnen met dezelfde actie verbeterd worden. Om deze reden zijn een aantal vragen samengevoegd.
Daarnaast behoeft een aantal vragen enkel toelichting.
In onderstaand schema treft u de onvoldoende vragen aan met daarachter de toelichting/uitleg.

Uitleg en/of actie per verbeterpunt
vraag

score

De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school

2,09

De schoolleiding en/of de leraren houden rekening met mijn mening

2,97

De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school

2,00

De ouders spreken positief over de school

2,94

De school informeert mij regelmatig over wat ze wil verbeteren

2,43

uitleg/
actie schooljaar 2013-2014
Het is al heel wat jaren geleden dat een vragenlijst aan de ouders is
voorgelegd. Met de invoering van WMK-PO wordt deze
oudervragenlijst minimaal 2 keer tijdens de basisschoolperiode van
uw kind aan u voorgelegd.
In overleg met de oudergeleding van de MR zal u het komende
schooljaar uitgenodigd worden deel te nemen aan een
klankbordgroep. Binnen deze groep zal bekeken worden hoe we de
uitslag op deze vragen kunnen verbeteren.

Het komende schooljaar wordt hierover een aantal keer in de
maandbrief toelichting gegeven.
Daarnaast zal ook een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.
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Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen

2,94

Binnen ons huidige lesprogramma en onze overige activiteiten wordt
aandacht besteed aan andere culturen. Hierbij kun je denken aan
vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde, maar ook aan het
leesprogramma “De Rode Draad” waar iedere groep jaarlijks een
thema van behandelt. Naarmate de kinderen in een hoger leerjaar
komen wordt de aandacht voor andere culturen zichtbaarder.

De school ziet er gezellig uit

2,64

De school ziet er verzorgd uit

2,31

Vanwege de verhuizing naar onze tijdelijke school en de bouw van het
MFA Achtmaal verwachten we dat dit punt over 2 jaar verbeterd zal
zijn. Wel zal nog meer aandacht besteed worden aan een verzorgde
en gezellige school.

De school besteedt aandacht aan leerlingen die hulp nodig hebben

2,90

De school besteedt aandacht aan leerlingen die meer willen kunnen

2,96

De school informeert ouders goed over (extra) begeleiding voor hun kind

2,62

De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen

2,78

In geval van extra zorg, worden ouders er goed bij betrokken

2,85

De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind kan helpen

2,89

De school geeft inzicht in de eindresultaten van de school (in de
schoolgids)

2,86

In onze schoolgids staan de procedures die bij deze vragen horen
omschreven. De schoolgids kunt u op onze website vinden.
Via de maandbrief zullen wij u ook over deze onderwerpen extra
informeren.
Daarnaast zullen deze vragen binnen het team besproken worden.
Naar aanleiding van deze teambespreking zullen we eenduidige
afspraken maken, die we via de maandbrief met u zullen
communiceren.

De eindresultaten (CITO-eindtoets) staan vermeld in de schoolgids.
Dit is een wettelijke verplichting, waar De Wegwijzer aan voldoet.
Daarnaast vermelden wij de eindresultaten extra in de laatste
maandbrief.
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De school informeert mij over de toetsresultaten van mijn zoon/dochter

2,94

De toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens de
rapportbesprekingen

2,94

Deze vragen zullen binnen het team besproken worden. Naar
aanleiding van deze teambespreking zullen we hierover eenduidige
afspraken maken, die we via de maandbrief met u zullen
communiceren.
De toetsresultaten van uw zoon/dochter vindt u op het rapport van
uw kind terug.

De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kinderen

2,86

Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft
van pesten/treiteren
Op school wordt ervoor gezorgd, dat mijn zoon/dochter geen last heeft
van uitschelden
De leraar besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en
misverstanden

2,68

2,82

Daarnaast zal het aanwezige pestprotocol wederom onder ieders
aandacht gebracht worden. In het pestprotocol staat omschreven hoe
gehandeld wordt in geval van pesten.

Eindcijfer

2,79

Door uitvoering van voorgaande verwachten we dat u de school in de
toekomst een hoger eindcijfer zult toekennen.

2,71

Het komende schooljaar zal een keuze gemaakt worden voor een
methode Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO). Daarnaast zal ook
een LeerlingVolgSysteem (LVS) aangeschaft worden. Door invoering
van een schoolbrede methode verwachten we dat deze vragen zullen
verbeteren.
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