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TEVREDENHEIDSONDERZOEK

In mei 2021 is op OBS De Rietkraag in een
kort tijdsbestek een tevredenheidsonderzoek
uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de
bovenbouw, ouders, medewerkers en
leidinggevenden gevraagd is hun mening te
geven over hun school.
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van
de vragenlijstenset Qschool PO van
B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben
leerlingen uit de middenbouw een fotoopdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct
besproken met het team en een groep ouders.
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Leerlingen (bovenbouw)
> Meer aandacht voor creativiteit.
> Meer plekjes in de school waar je rustig zelfstandig kunt werken.
>	Als we een nieuwe school krijgen, willen we graag meedenken over
de inrichting van het plein.
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Leerlingen (bovenbouw)
> Het is een sportieve school.
>	Je mag zijn wie je bent.
>	De lessen zijn leuk en als ik vragen heb dan helpt de juf mij goed.

Ouders
>	De vertrouwenspersoon kan meer onder de aandacht worden gebracht.
>	Deel ook de leuke en positieve gebeurtenissen met ouders.
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De school (2018)

Ouders
>	Er is een goed pedagogisch klimaat.
> De lijntjes zijn kort en het persoonlijke contact is fijn.
> Het flexibele vakantieverlof maakt de school aantrekkelijk.

Medewerkers
>	De afspraken zijn duidelijk, maar kunnen nog consequenter worden
nagekomen.
> Onderzoekend leren kan verder worden ontwikkeld.
>	We kunnen het onderwijs nog beter afstemmen op de leerbehoeften van
meerbegaafden.
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De school (2021)

Medewerkers
> Leerlingen en medewerkers gaan met plezier naar school.
>	Samen zoeken we steeds naar mogelijkheden om ons onderwijs
te verbeteren.
>	ICT verrijkt ons onderwijsaanbod. Tijdens de lockdown kregen we
hierover veel complimenten van ouders.
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