
BESLUITEN BIJ ONZE
OUDERBEVRAGING

Algemeen

Ouders voelen zich welkom op onze school.
Ze vinden het lerarenteam gemotiveerd en

aanspreekbaar.
Kinderen spelen graag op de speelplaats; 

er zijn voldoende mogelijkheden.
Enkele ouders geven aan dat ze minder of

niet op de hoogte zijn van hoe er in de
klassen gewerkt wordt rond sociale

vaardigheden.
Op de vraag of kinderen het verschil tussen

plagen of pesten kennen, wordt eerder
uiteenlopend gereageerd.

Kinderen in relatie
tot zichzelf

Ouders geven aan dat hun kind (meestal) een
positief en realistisch zelfbeeld heeft.

Bij enkele kinderen is dat niet (of minder) het
geval.

De meeste ouders zien bij hun kind een
gezonde dosis zelfvertrouwen en merken op

dat hun kind (meestal) feedback van
anderen kan aanvaarden.

De manier waarop het kind door de ouders
gezien wordt, komt niet altijd overeen met
hoe de klasleerkracht het ziet op school.

Kinderen in relatie met
andere kinderen

Ouders stellen vast dat hun kind graag met
andere kinderen speelt een een fijne

vriendengroep heeft.
Wanneer een ruzie uit de hand loopt, halen

kinderen er een leerkracht bij. Zelf een
conflictsituatie oplossen, is voor sommige

kinderen geen evidentie.
Enkele ouders geven aan dat hun kind gepest
of geplaagd wordt. Bij een groot deel is dat
niet het geval. Er zijn echter ook ouders die

melden dat ze daarvan niet op de hoogte zijn.

Kinderen in relatie
met de klasleerkracht 

Bijna alle ouders geven aan dat hun kind
(meestal) een goede band heeft met de

klasleerkracht.
Ze appreciëren het dat leerkrachten daarin
investeren en goed gedrag van de kinderen

opmerken.
Volgens de ouders stellen de leerkrachten

duidelijke verwachtingen en bieden ze de
kinderen een duidelijke structuur aan.

School en ouders samen

Na deze bevraging volgt er een focusgesprek met een groepje
geïnteresseerde ouders.

Dit gesprek is voor ons zinvol om informatie uit de enquête verder te
bevragen. Samen met de ouders kunnen we nadenken om acties uit te

werken of bestaande initiatieven te verstevigen.
Op deze manier willen we onze aandachtspunten in samenspraak met ouders

aanpakken.

Graag willen we alle ouders bedanken die feedback gaven via
de ouderbevraging.

Hou jullie gezond en zorg goed voor elkaar.


