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UITKOMSTEN 
TEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK

 

In november 2020 is op basisschool 
‘t Schoolhuys in een kort tijdsbestek een 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij 
aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, 

medewerkers en leidinggevenden gevraagd is 
hun mening te geven over hun school. 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van 
de vragenlijstenset Qschool PO van 

B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben 
leerlingen uit de middenbouw een foto-

opdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct 
besproken met het team en een groep ouders.
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RESULTATEN I RESPONS
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UITKOMSTEN | TOPS

Medewerkers
> ... dat leerlingen het naar hun zin hebben in de groep.
> … we voelen ons veilig op school.
> … Fectio is een professionele leer- en werkgemeenschap.

Ouders
> ... dat leerlingen graag naar school gaan.
> … de informatie die we krijgen over wat er op school gebeurt.
> … dat leerlingen leren om samen te werken en samen te leven.

Leerlingen (bovenbouw)
> … het is leuk op school.
> … de school is een plek waar we fouten mogen maken.
>  … juffen en meesters helpen goed als dat nodig is. 

UITKOMSTEN | TIPS

>  De school kan meer informatie geven over hoe leerlingen 
worden uitgedaagd in hun leren. Bijvoorbeeld door tijdens 
oudergesprekken, of via Social Schools of de nieuwsbrief 
onderwijskundige informatie te delen.

>  De school kan via Social Schools ouders betrekken bij actuele 
schoolthema’s waarover zij met hun kind in gesprek kunnen gaan. 
Zo weten ouders beter wat kinderen leren op school.

>  Leerkrachten kunnen zich zichtbaarder maken door letterlijk 
vaker naar buiten te gaan. Dit kan bij ouders een drempel 
wegnemen om vragen te stellen over de ontwikkeling van hun 
kind.


