Uitslag Ouderenquête 2018
In de periode november-december 2018 hebben we alle ouders benaderd om een
enquête in te vullen waarin de tevredenheid over de Willibrordusschool gemeten
werd.
De ouders kregen stellingen voorgelegd, waarop door middel van een vierpuntschaal
geantwoord kon worden. Daarnaast was er gelegenheid om sterke en zwakke
punten van de school te noemen.

OUDERS
De uitnodiging om de enquête in te vullen is verzonden naar 66 ouders. In totaal hebben 43
ouders (65 %) hem ingevuld. Uitnodiging en afname hebben digitaal plaatsgevonden.
Doordat er sprake is van een respons van 65 % is de uitslag van deze enquête voldoende
representatief voor de gehele ouderpopulatie van onze school.
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Geconcludeerd kan worden dat op alle onderdelen een ‘voldoende’ score (score 3 of hoger)
is behaald. 15 van de 20 onderdelen hebben een ‘ruim voldoende’ score (score 3,5 of
hoger).
Het item ‘Sociale veiligheid’ wordt laag gescoord. Bij dit item is de vraagstelling omgekeerd
en is een score < 2 juist voldoende.
Doordat we deze enquête al vaker hebben afgenomen kunnen we de uitslag vergelijken met
drie eerdere afnamemomenten. Op alle onderdelen is een vooruitgang in score te zien ten

opzichte van de gemiddelde score van de meetmomenten in schooljaar 2010-2011, 20142015 en 2016-2017.
N.B. let ook hier op de omgekeerde score bij het item ‘sociale veiligheid’.
Als verbeterpunten worden door meerdere ouders de volgende punten genoemd:
• Communicatie en informatievoorziening
• Lage leerlingaantallen, te kleine groepen, combinatiegroepen
• Naleven regels
• Passend onderwijs
Als positieve punten worden door meerdere ouders onderstaande punten genoemd:
• Contact met leerkrachten
• Kleinschaligheid
• Prettige sfeer, gemoedelijk, gezellig
• Toegankelijkheid
Als idee wordt door meerdere ouders het invoeren van een
continurooster genoemd.
De volledige uitslag van de enquête met alle percentages is beschikbaar op school. Deze
uitslag is besproken in het team en wordt ook voorgelegd aan ouders in de
medezeggenschapsraad en de oudervereniging.
De resultaten van deze enquête zullen gebruikt worden bij het opstellen van ons beleid voor
de komende vier jaar in het schoolplan 2019-2023.
Positieve punten willen we natuurlijk vasthouden. Aandachtspunten die genoemd zijn en
verbetering behoeven zullen in de komende jaren planmatig opgepakt worden. Over twee
jaar wordt een nieuwe ouderenquête afgenomen.

Uitslag leerling-enquête 2018
In november 2018 hebben we de leerlingen van groep 6-7-8 gevraagd om een enquête
in te vullen waarin de tevredenheid over de Willibrordusschool gemeten werd.
Voor de eerste drie onderdelen van ‘Vensters PO’ kregen de leerlingen stellingen
voorgelegd, waarop door middel van een vijfpuntschaal geantwoord kon worden.
Bij alle andere onderdelen werden stellingen voorgelegd waarop door middel van een
vierpuntschaal geantwoord kon worden. Daarnaast was er gelegenheid voor de
leerlingen om zelf goede en minder goede punten van de school te noemen.

LEERLINGEN
In totaal heeft 100 % van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 de leerling-enquête op de
computer ingevuld. Het betreft hier 33 leerlingen.
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De meeste onderdelen in groep 6, 7 en 8 scoren afgerond een voldoende of hoger
(score 3 of >).
Het item ‘Context’ scoort in groep 8 beduidend lager. Hier wordt gevraagd naar:
1. In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak
2. Op school praten en leren we ook over belangrijke dingen in het nieuws
3. Op school praten en leren we over het milieu en de politiek
4. Ik leer op school ook over verschillende geloven en mensen in andere landen

Doordat we deze enquête al vaker hebben afgenomen kunnen we de uitslag van de
onderdelen Onderwijs en leren, Cultuur, Leiderschap en management en Bedrijfsvoering
vergelijken met eerdere afnamemomenten.
•
•
•

Op 15 onderdelen laat de score van dit jaar een positief verschil zien ten opzichte van
drie voorgaande meetmomenten.
Op 3 onderdelen laat de score van dit jaar een negatief verschil zien ten opzichte van
drie voorgaande meetmomenten.
De score op de overige onderdelen is (nagenoeg) gelijk aan die van drie voorgaande
meetmomenten.

De uitslag van het onderdeel Vensters PO is helaas niet te vergelijken met voorgaande
meetmomenten omdat de vraagstelling is veranderd.
Wij concluderen uit de gehele enquête dat onze leerlingen overwegend tevreden zijn en
onze aanpak in de afgelopen jaren een positief effect heeft op de meesten van hen.
Bij het item ‘Wat ik niet goed vind op deze school’ noemden meerdere kinderen:
• weinig leuke dingen op het schoolplein
• mogelijkheden tot overleg met de directeur
• niks
Bij het item ‘Wat ik juist wel goed vind van deze school’ noemden meerdere kinderen:
• leuke activiteiten
• hulp en begeleiding van leerkrachten
• werken met chromebooks
De volledige uitslag van de enquête met alle percentages is beschikbaar op school. Deze
uitslag is besproken in het team en wordt ook voorgelegd aan ouders in de
medezeggenschapsraad en de oudervereniging.
De resultaten van deze enquête zullen gebruikt worden bij het opstellen van ons beleid voor
de komende vier jaar in het schoolplan 2019-2023.
Positieve punten willen we natuurlijk vasthouden. Aandachtspunten die genoemd zijn en
verbetering behoeven zullen in de komende jaren planmatig opgepakt worden. Over twee
jaar wordt een nieuwe leerling-enquête afgenomen.

