
Samenvatting ouderenquête 2010 

Enige tijd geleden heeft de Sjaloomschool deelgenomen aan de ouderenquete. Liefst 89% van de 

gezinnen heeft de vragenlijsten ingeleverd!!  We hebben daardoor dan ook een goed beeld 

gekregen. Onze scores worden afgezet tegen die van de referentiegroep. Onder referentiegroep 

verstaan we wat normaal is op vergelijkbare scholen. 
 

De ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de Sjaloomschool 

Men waardeerde de school met een gemiddelde van 7.7!  ( Referentiegroep: 7,5) 
 

94% geeft aan dat men zich goed thuis voelt op de school. 

86% zou andere ouders aanraden hun kind naar onze school te sturen. 

97% van de ouders is tevreden over de vorderingen van hun kind(eren) 

Volgens 75% staat de school goed bekend. 3% is het daarmee niet eens. 
 

Hieronder enkele aspecten en de waardering van ouders 

in een schaal van 1 tot 4: 

 

Schoolgebouw 

Onze ouders  3,3 (referentiegroep 2.9) 

Over het uiterlijk van het gebouw         100% tevreden 

 Over de sfeer en inrichting van het gebouw   98%  tevreden 

 Over de hygiëne en netheid binnen school   16% minder tevreden 
 

Omgeving van de school 

Onze ouders  3,0 (referentiegroep 2.8) 

Veiligheid op het plein        89% tevreden 

Speelmogelijkheden           90% tevreden 

Veiligheid op weg naar school      16% minder tevreden! 
 

Begeleiding 

Onze ouders  3.2 (referentiegroep 3.1) 

Omgang leerkracht leerling     95% tevreden 

Aandacht voor “pestgedrag”     80% tevreden 

Begeleiding leerlingen met problemen     68% tevreden 

Extra mogelijkheden voor goede leerlingen   61% tevreden 

 

 

 

Sfeer 

Onze ouders  3.2 (referentiegroep 3.0) 

Aandacht voor normen en waarden    94% tevreden 

Sfeer in de klas      92% tevreden 

Rust en orde in de klas      87% tevreden 

Omgang van de kinderen onderling    87% tevreden 

 

Kennisontwikkeling 

Onze ouders  3.2 (referentiegroep 3.1) 

Aandacht voor rekenen     90% tevreden 

Aandacht voor taal      93% tevreden 

Aandacht voor goede prestaties    86% tevreden 

Aandacht voor wereldoriëntatie    70% tevreden 



Aandacht voor computers     83% tevreden 
 

Persoonlijke ontwikkeling 

Onze ouders  3.1 (referentiegroep 3.1) 

Aandacht godsdienst      92% tevreden 

Aandacht gymnastiek      90% tevreden* 

Aandacht uitstapjes, excursies    95% tevreden 

Aandacht creatieve vakken     89% tevreden 

Aandacht sociaal emotionele ontwikkeling   83% tevreden 

* voor de onderbouw:16% minder tevreden. 

  

Schooltijden 

Onze ouders  3.3 (referentiegroep 3.2) 

Huidige schooltijden      94% tevreden 

Overblijven tussen de middag     61% tevreden 
 

Schoolregels, rust en orde 

Onze ouders  3.2 (referentiegroep 3.0) 

Duidelijkheid schoolregels     99% tevreden 

Regels, rust en orde op school     93% tevreden 

Opvang bij afwezigheid van de leraar    72% tevreden 
 

De leerkracht 

Onze ouders  3.4 (referentiegroep 3.3) 

Mate waarin de leerkracht naar de ouders luistert  92% tevreden 

Inzet en motivatie van de leerkracht               96% tevreden 

Vakbekwaamheid van de leerkracht               96% tevreden 

 

Contact met de school 

Onze ouders  3.1 (referentiegroep 3.1) 

Informatievoorziening van de school    90% tevreden 

Informatievoorziening over het kind    88% tevreden 

Gelegenheid met de directie te praten   72% tevreden 

Functioneren medezeggenschapsraad    69% tevreden 
 

Overzicht rapportcijfers Sjaloomschool: 

 

Onderwerp Sjaloomschool Referentiegroep 

Schoolgebouw 7,8 6,8 

Omgeving school 7,1 6,3 

Begeleiding 7,5 7,3 

Sfeer 7,6 7,3 

Kennisontwikkeling 7,5 7,3 

Persoonlijke ontwikkeling 7,4 7,2 

Schooltijden 8,0 7,6 

Schoolregels, orde en rust 7,6 7,1 

Leerkracht 8,3 8,0 

Contact met de school 7,3 7,3 
 

 



 

 

Leerling-enquête( ingevuld door groep 5 t/m 8): 

De kinderen waarderen de school met een gemiddelde van 8.5! De waardering van hen levert ons 

een zeer goed op!! De score van de referentiegroep is 8,1 

 

Tenslotte volgt in de vorm van een tabel een overzicht van de belangrijkste plus- en minpunten 

van onze school. In de onderstaande tabel wordt onder 'pluspunten' een overzicht gegeven van 

de onderwerpen waarop de school door zeer veel leerlingen positief gewaardeerd wordt. 

Tussen haakjes staat het percentage leerlingen vermeld dat 'positief' op het 

desbetreffende onderwerp reageert. Daaronder wordt een overzicht gegeven van de punten 

waarover veel leerlingen negatief waren, met daar achter het percentage ontevredenen. 

 

Pluspunten van onze school:  

   

1. omgang met de juf of meester (97%)   

2. uitstapjes met de klas (93%)     

3. het vak tekenen (90%)     

4. mate waarin juf/meester je laat uitspreken (89%) - 

5. leren op school (88%)  

6. werken met de computer (86%)  

7. het vak handvaardigheid (84%)  

8. gymnastiekles (84%)  

9. duidelijkheid van regels (84%)  

10. beperking van het gepest worden (84%)  

11. mate waarin de juf of meester luistert (84%)  

12. oudertevredenheid (84%)  

13. moeilijkheidsgraad computerwerk (82%)  

14. wijze waarop de juf of meester uitlegt (82%)  

15. mate waarin de juf of meester hulp biedt (81%)  

16. binnenkant schoolgebouw (81%)  

17. beperking van eigen pestgedrag (80%)  

 
 
Kritiekpunten op onze school: 

 

Aantrekkelijkheid van overblijven ( 32%) 

Zitplaats in de groep ( 29%) 

Inval leerkrachten (22%) 

 


