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Belangrijkste resultaten - Kindcentrum ’t Schrijverke

Respons

Van alle ouders met een of meer kinderen op Kindcentrum ’t Schrijverke hebben uiteindelijk 81 ouders de vragenlijst

ingevuld.

Algemene tevredenheid

We hebben de ouders gevraagd om een rapportcijfer te geven aan de school. Deze vraag geeft inzicht in de algemene

tevredenheid van de ouders over Kindcentrum ’t Schrijverke. Hieronder zijn de resultaten van Kindcentrum ’t Schrijverke

weergegeven, afgezet tegen de landelijke benchmark.

Algemene tevredenheid

De thema's

Hieronder volgt een overzichtstabel waarin we voor alle bevraagde thema's de volgende drie resultaten tonen: de

gemiddelde scores per thema, de vergelijking met de benchmark en het percentage (on)tevreden ouders.

Score Benchmark PO
Afwijking t.o.v.
de benchmark

Percentage
ontevreden

ouders

Percentage
tevreden ouders

Sfeer 8.1 8.1 o 2 % 86 %

Onderwijs 8.0 8.0 o 4 % 87 %

Leerkracht 8.0 8.4 - 4 % 85 %

Schoolleiding/directie 7.8 7.6 o 8 % 85 %

Voorzieningen 7.7 7.8 o 3 % 82 %

Algemene ontwikkeling 7.6 7.9 - 5 % 79 %

Veiligheid op school 7.5 7.8 - 5 % 79 %

Gepersonaliseerd leren 6.6 7.1 -- 16 % 55 %

Communicatie 6.6 7.5 -- 16 % 59 %

Toelichting op de benchmark

Om de resultaten te kunnen plaatsen, is op hoofdlijnen gebruik gemaakt van de benchmark primair onderwijs. De benchmark is

opgesteld op basis van onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft verricht onder ouders in het primair onderwijs. De

benchmark PO bevat de resultaten van circa 17.000 ouders.
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Top vijf

Tot slot bieden we in deze paragraaf een weergave van de vijf aspecten waarover de ouders het meest en het minst

tevreden zijn. In de tabel tonen we eveneens het thema waaronder de betreffende aspect valt.

Meest tevreden

Thema Aspect Score

Algemene ontwikkeling Leren over levensechte thema's 8.7

Algemene ontwikkeling Medeverantwoordelijkheid ouders 8.5

Sfeer Kindt vindt het fijn op school 8.3

Sfeer Kind heeft het naar zijn/haar zin 8.2

Leerkrachten Goed contact met kind 8.2

Minst tevreden

Thema Aspect Score

Algemene ontwikkeling Negatieve invloed coronamaatregelen 4.9

Leerkrachten Informatie over prestaties 5.8

Communicatie Informatie die op de website geboden wordt 6.3

Leerkrachten Haalt het optimale uit de leerling 6.6

Voorzieningen Goede sportfaciliteiten 6.6


