
 

 
 

Toelichting tevredenheidspeiling ouders – Ichthusschool, november 2020 
 

Inleiding 

In de periode van 10 november 2020 tot en met 24 november 2020 heeft u als gezin van de 

Ichthusschool de mogelijkheid gehad om de tevredenheidspeiling onder de ouders in te vullen. Deze 

tevredenheidspeiling is één van de onderdelen van ons kwaliteitsbeleid. Het is voor ons van belang om 

te kijken naar onze kwaliteit van de school: doen we de dingen zoals we beogen ze te doen?  

 

In deze toelichting kunt u de resultaten van de tevredenheidspeiling lezen. Naar aanleiding van de 

resultaten zijn er actiepunten opgesteld. De uitkomsten van de tevredenheidspeiling zijn o.a. in de MR 

besproken.  

 

Er waren in totaal 71 gezinnen die de tevredenheidspeiling hebben ingevuld (65%). Dit betekent dat de 

respons goed te noemen is, waardoor we een representatief beeld hebben van wat er leeft onder de 

ouders van onze school. Naast de meerkeuze vragen, zijn er ook enkele open vragen gesteld. Indien van 

toepassing zijn deze opmerkingen meegenomen in de conclusies van deze toelichting. 

 

Algemeen 

De 21 vragen zijn onderverdeeld in vijf categorieën: (1) de sfeer op school, (2) de lessen, (3) informatie 

en communicatie, (4) vragen vanuit de MR en (5) corona. Daarnaast is er gevraagd naar een algeheel 

rapportcijfer voor de school. Tot slot is de mogelijkheid gegeven open opmerkingen te plaatsen. We 

hebben daarbij de volgende twee stellingen toegevoegd:  

 Ik vind dit positief aan de school… 

 Ik zou de school het volgende advies willen meegeven… 

 

In onderstaande tabel ziet u de gemiddelde score van onze school. 

beleidsterrein aantal vragen gemiddelde score Ichthusschool  

1. De sfeer op school 5 vragen 3.37 

2. De lessen 3 vragen 3.29 

3. Informatie en communicatie 2 vragen 3.11 

4. Vragen vanuit de MR 3 vragen 3.50 

5. Corona 5 vragen 3.19 

 

De ouders van de Ichthusschool beoordelen de school  

gemiddeld met een 7.8, een uitstekende beoordeling! 

 

 



 

1. De sfeer op school 

 
 

Sterke punten 

 De kinderen komen met plezier naar school 

 De kinderen voelen zich veilig op school 

 De opvoedkundige aanpak van de school 

 Tevreden over wat uw kind(eren) leert op school 

 

 

Bespreekpunten 

 Het contact met de medewerkers van de school 

 

 

Conclusies 

De sfeer op school wordt gewaardeerd met een ruim voldoende. We zien dat over het algemeen alle 

kinderen met plezier naar school komen en zich veilig voelen; een basisvoorwaarde om tot leren te 

komen. We zien dat we nog kunnen ontwikkelen in het contact tussen ouders – medewerkers. Dit 

vraagt aandacht en zeker met de huidige omstandigheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. De lessen 

 
 

Sterke punten 

 Uw kind leert wat past bij zijn/haar niveau 

 Tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten 

 

 

Bespreekpunten 

 Voldoende uitdaging voor uw kind(eren) om zich maximaal te kunnen ontwikkelen 

 

 

Conclusies 

De lessen worden ruim voldoende beoordeeld. We kunnen ons verder ontwikkelen om leerlingen 

individueel meer uit te dagen op basis van hun leerbehoeften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Informatie en communicatie 

 
 

Sterke punten 

 Tevreden over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt. 

 

Bespreekpunten 

 Ontevreden over de informatie die u krijgt over uw kind. 

 

Conclusies 

We kunnen concluderen dat de informatieverstrekking en communicatie onze aandacht vraagt. Zeker in 

een deze coronatijd is dit een belangrijk item. Over het algemeen kunnen we stellen dat u tevreden bent 

over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt, zoals Parro, de nieuws- en schoolbrieven. 

Anderzijds bent u ontevreden over de informatie die u krijgt over uw kind, zoals de gesprekken over de 

ontwikkeling van uw kind. Wij hebben in onze jaarplanning opgemerkt dat het inloopspreekuur van 

november niet is opgenomen, excuses hiervoor. Daarnaast gaan wij verder onderzoeken hoe we de 

informatie over uw kind kunnen verbeteren. Weet u altijd van harte welkom en schroom niet om zelf 

een afspraak met de leerkracht te maken!  

 

 

 

 

  



 

4. Vragen vanuit de MR 

 
 

Sterke punten 

 U bent zeer positief over het thematisch werken 

 De christelijke identiteit wordt breed ervaren 

 

Bespreekpunten 

 Het betrekken van ouders bij de missie van de school  

 

Conclusies 

Het is enorme boost voor het team om te zien dat u als ouders zeer positief bent rondom het 

thematisch werken! In de afgelopen jaren hebben we hier ons ook veel in verdiept en daarmee zien we 

dit als een welverdiend compliment! De kinderen worden via het thematisch werken gevormd in zowel 

kennis, vaardigheden als identiteit. Het blijft voor ons een uitdaging om het thematisch onderwijs te 

borgen, ook met het verloop van leerkrachten.  

 

Het christelijk onderwijs wordt breed ervaren, in o.a. dagopening, Bijbelverhalen, gebed, zingen, 

normen en waarden, gebedsgroep, nieuwsbrief.  

 

We kunnen als team een verdiepingsslag maken in het uitdragen van onze missie met daarin de 

vertaalslag naar u als ouders. Ouders merken niet altijd expliciet de uitwerking van de missie van de 

school. 

 

 

 

  



 

5. Corona 

 
 

Sterke punten 

 Goede informatievoorziening vanuit de directie 

 De leerkrachten waren goed te bereiken tijdens de schoolsluiting 

 

 

Bespreekpunten 

 Uw kind heeft voldoende geleerd in de thuiswerkperiode 

 

 

Conclusies 

De schoolsluiting in maart was een bijzondere periode die we met elkaar hebben doorgemaakt. 

Allereerst willen we u bedanken voor al uw inzet die u heeft geleverd aan uw kind(eren)! Fijn dat zij op 

deze manier door konden leren en zich verder konden ontwikkelen.  

 

Het was voor iedereen een nieuwe en tegelijkertijd een onzekere periode. U geeft ook aan dat u 

gemiddeld een balans heeft weten te vinden, maar voor sommige gezinnen is dit niet gelukt. Dat 

begrijpen wij heel goed. Naast uw eigen werk is het een enorme prestatie om ook uw kind(eren) te 

kunnen begeleiden in de thuiswerkperiode. Wij bewonderen uw geduld en hulp.  

 

We zien de aandacht ook liggen op dat wat uw kind heeft geleerd in de thuiswerkperiode. Dit wordt als 

onvoldoende beoordeeld. Wij begrijpen deze beoordeling, gezien onze insteek van het aanbieden van 

herhalingsstof. Daarmee wordt ook beoogd dat leerlingen niet direct iets nieuws leren. In combinatie 

met de score op het vinden van een goede balans tussen school en privé en de ontspannenheid tussen 

leerlingen, geloven wij dat dit wel de beste keuze was.  

 

Wij hopen, net als u, dat het thuiswerken zo min mogelijk nodig zal zijn in de toekomende tijd! 

 

 

 

  



 

Overige open opmerkingen 

De opmerkingen die bij de open vragen gemaakt zijn, geven ruimte voor een persoonlijke toevoeging 

aan de verder vrij algemene vragen. Een aantal ‘lijnen’ die uit de open vragen gehaald kunnen worden: 

 

Dit vind ik positief aan de school: 

 De christelijke identiteit 

 De rust en kleinschaligheid 

 De persoonlijkheid die wordt ervaren; de leerkrachten kennen veel tot alle leerlingen van de 

school  

 De vormgeving aan het onderwijs door het werken in blokken (leerlingen leren op hun eigen 

niveau) en het thematisch onderwijs 

 De ontwikkeling van Parro 

 Engels staat meer op de kaart dan voorheen. Holmwoods werkt daar prettig bij 

 Het continurooster werkt prettig, al hebben we er even aan moeten wennen. 

 De algehele sfeer; openheid en je voelt je welkom! 

 

We willen u bedanken voor de positieve en bemoedigende woorden! Het reikt voor nu te ver om alle 

positieve kanten van de school op te noemen, maar het geeft ons veel motivatie om de ingezette lijn 

door te zetten! 

 

Ik zou de school het volgende advies willen meegeven: 

 De vormgeving van onderwijs aan plusleerlingen zou verder ontwikkeld kunnen worden 

 Communicatie kunnen we versterken: o.a. contact blijven houden met de ouders over de 

ontwikkelingen van de kinderen, het voorstellen van stagiaires en nieuwe collega’s in 

bijvoorbeeld de nieuwsbrief 

 De verkeersveiligheid m.n. aan de Angeler, maar ook aan de andere kant bij het fietspad vraagt 

aandacht 

 Het continurooster vraagt nog nader onderzoek op de tijd van eten: vaak komen kinderen met 

een half volle broodtrommel/beker drinken terug. 

 
Dit zijn in hoofdlijnen de adviezen die we van u als ouders krijgen. De vormgeving van het onderwijs aan 

plusleerlingen is een HSN-brede aandacht. Hier zullen we steeds meer verdieping in gaan krijgen. De 

communicatie kan van onze kant sterker, we zullen hier in het team over doorspreken en daar afspraken 

in maken. Bijvoorbeeld in het gebruik van Parro, maar ook om te zorgen dat we met u in verbinding 

blijven als ouders. De MR gaat zich dit jaar ook bezig houden met zowel de verkeersveiligheid als het 

traject rondom andere schooltijden. 

 
 



 

En nu verder… 

Op twee vragen na scoren alle vragen voldoende (boven de 3.0):  

 10. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? (2.94) 

Bij een verdere analyse merken we op dat 6% score 1 geeft en 15% score 2. Dit zijn voor ons te 

hoge scores, waardoor wij actie moeten ondernemen.  

Wij zullen als team gaan nadenken – via een teamvergadering – over hoe we u meer informatie 

kunnen verstrekken. Daarnaast zal dit een item zijn dat we aan het begin voor het komende 

cursusjaar in de startvergadering zullen bespreken om daar direct scherp op te zijn.   

 

 19. Mijn kind(eren) heeft/hebben voldoende geleerd in de thuiswerkperiode (2.91) 

Bij een verdere analyse merken we op dat geen van de ouders score 1 geeft, maar wel 25% score 

2. Wij begrijpen dat we hier onvoldoende op scoren, vanwege onze insteek: herhalen van de 

leerstof. Indien er opnieuw een lockdown plaats zal vinden, is het belangrijk om als team af te 

stemmen welke focus we aanbrengen: gaan we verder met de leerstof (en hoe) of leggen we de 

focus op herhaling.  

 

De overige vragen zijn voldoende beoordeeld vragen soms ook naar verbetermogelijkheden. De 

actiepunten die we er concreet uithalen zijn:  

 We zullen dit jaar het traject rondom andere schooltijden ingaan met zowel personeel als 

ouders. Het traject met het personeel is in november gestart. Naar verwachting zal het traject 

met de ouders aan het begin van 2021 starten. De MR begeleidt dit traject in de school.  

 We zullen ons beleid rondom ouderbetrokkenheid gaan herzien. Uit de peiling komt nadrukkelijk 

naar voren dat de informatie dat u krijgt van uw kind te beperkt is. We hopen hier o.a. met Parro 

al een eerste start mee te maken. 

 De veiligheid rondom de school bij de Angeler en het fietspad blijft een aandachtspunt. Dit zal in 

de MR opgepakt worden, vanzelfsprekend wordt dit ook met het team besproken. Daarnaast 

hopen we op uw medewerking als ouders om het veilig te maken/houden voor onze leerlingen.  

 

Al met al, wij zijn zeer tevreden met de resultaten die we uit deze tevredenheidspeiling hebben 

ontvangen. Dat is voor ons een ‘viermoment’: wij willen namelijk dagelijks goed onderwijs verzorgen! 

Uiteraard blijft deze tevredenheidspeiling een momentopname en heeft niet elk gezin het ingevuld. 

Daarom zal dit ook nooit een persoonlijk gesprek evenaren. Mocht u n.a.v. de resultaten en/ of enquête 

nog vragen of opmerkingen hebben om ons onderwijs te verbeteren? Dan bent u uiteraard van harte 

welkom.  

niet voor de school, maar voor het leven leren wij! 

Hartelijke groet,  

Namens het team en de MR van de Ichthusschool 

Hilbertine Bos (directeur) 
 


