
Resultaten  Q Feedback 2019 
 
 

Een tevredenheidsonderzoek: waarom? 
 

Hoe heeft u onze school beoordeeld? Wat gaat goed en wat kan beter?  
Een tevredenheidsonderzoek laat zien hoe goed leerlingen, ouders, 
medewerkers en het management de kwaliteit van een school 
vinden. Op deze pagina laten wij zien hoe tevreden ouders en 
leerlingen zijn over onze school. Aan alle respondenten is een aantal 
stellingen over onze school ter beoordeling voorgelegd. Het resultaat 
hiervan ziet u op deze pagina. 
Dit soort onderzoeken wordt op veel scholen in Nederland afgenomen. 
Daarom kunnen we onze school vergelijken met de ‘gemiddelde 
school’.  
Namens alle medewerkers van onze school willen wij alle ouders en 
leerlingen bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek.  
De uitkomsten zullen mede worden gebruikt bij de (verdere)  
ontwikkeling van onze school. 

 

Respons 
 

 
Ouders Leerlingen 

 2019  2016   2019  2018  2016  

Respons 113  90  136  124  112  

Totale populatie 215  211   135  124  114  

Responspercentage 53%  43%  101%  100%  98%  

 
We zijn erg trots op het hoge responspercentage van ouders, binnen 
Kindante is er juist een daling geconstateerd van 50% naar 40%.  
De hoge respons is waarschijnlijk te danken aan: informatie op Isy, 
infoschermen, herhaalde oproep, delen van tussentijdse 
responspercentage, mogelijkheid tot invullen op school. 

Rapportcijfers 
 

 

Ouders Leerlingen medewerkers 

 2019  2016   2019  2018  2016 2019 2016 
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Ons rapportcijfer van ouders ligt 0.7 hoger dan het gemiddelde van alle 
Kindantescholen. Bij de leerlingen betreft het 0.1 en medewerkers 0.2. 

Wat valt ons op aan de resultaten? 
 
Schoolklimaat: o.a. de opgestelde schooldoelstelling ‘doorgaande lijn 
op het gebied van gedragsverwachtingen op het leerplein’ leidt ertoe 
dat alle betrokkenen merken dat er duidelijke schoolafspraken zijn. 
 
Onderwijsleerproces: door specialisten in te zetten en het opstellen 
van het SOT heeft vooral het team dit keer hogere beoordelingen 
gegeven op bijna alle vlakken. 
 
Ouderbetrokkenheid: is een speerpunt van het team. We zetten o.a. 
Isy, infoschermen en Klasbord in, nemen ouders mee in onze 
schoolontwikkelingen (ouderpanel & MR) en betrekken hen vroegtijdig 
in de ontwikkeling van hun kind(eren). We zijn door team en ouders 
ook dit keer positief beoordeeld, op alle gebieden veel hoger dan het 
gemiddelde van de Kindantescholen. 

Sterke punten 
 

 hoog responspercentage van ouders 

 goede beoordelingen betreft schoolklimaat door ouders 

 De opvoedkundige aanpak van de school is goed. 

 Leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen 
ontwikkeling 

 Leerkrachten zijn vakbekwaam 
 
 

Aandachtspunten  
 

 De afstemming van het onderwijs op de specifieke 
leerbehoeften van 'zwakkere’ leerlingen 

 De afstemming van het onderwijs op de specifieke 
leerbehoeften van 'meer begaafde’ leerlingen 

 Leerkrachten betrekken ouders als partner bij het 
onderwijsleerproces van hun kind 

Dit zijn onze ambities 
 

 De brede opbrengsten van ons rekenonderwijs laten met 

behulp van interventies (beschreven in Schoolplan 19-23) een 

groei zien in met name de groepen 3, 4 en 5 

 Doorgaande lijn groep 1 tot en met 8 in het herkennen en 
aanleren van de  executieve functies aan de hand van de 
metafoor: Het besturen van een boot 

 Instructie/evaluatie zwakkere en hoog- & meer begaafde kinderen 
structureel wegzetten in klassenmanagement 

 Ouders meer meenemen als partner in de ontwikkeling van hun 
kind en samen bespreken  hoe ieders rol en gedrag daarbij 
helpend is 

 
Dit zijn enkele van onze acties: 

 Anders organiseren oudergesprekken 

 Inzet specialisten middels begeleiden in groepen 

 19 sept. 2019 studiedag rondom schoolontwikkeling 


