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Belangrijkste resultaten - Kindcentrum de Matrix

Res ons

V n alle ouders met een of meer kinderen op Kin centrum  e M trix he ben uitein elijk 6  ouders  e v agenlijst ingevul .

AlgemerieAevredenbeid
We hebben de ouders gevraagd om een rapportcijfer te  even aan de school. Deze vraag geeft inzi ht in de algemene

tevre enheid van  e oudeis o er Kin centrum  e M trix. Hieronder zijn  e resultaten   n Kindc ntrum  e Matri 

weergegeven, ofgezet te en  o lan elijke benchmark.

Algemene tevredenheid

Kindcentr m  e Mat i Ben hm  k F'0

8.1 7.6
NEGATIEF

0%
posmer

98%
NEGATIEF

4%
POSITIEF

87%

DfiJtoials
Hieronder volgt een overzichtstabel waarin w  voor alle be ra g   th ma'  de volgend  drie resul aten tonen: de

gemiddel e sco es per thema,  e vergelijking met de benchmark en het  e centage (on)tcvrcdcn ouders.

Score Ben hmark PO A~l7k
Percent ge
o tevreden

ouders

Percent ge
tevreden ou  rs

Leerkracht B.5 8. t O 7 % 91 %
School lelding/dlrecti 8.3 7.6 3% 86%
Sfeer 8.3 8.1 0 0% 92 %

oorzieningen 8.1 7.8 + 2% 4 %
On erwijs 8.0 8.0 O 2 % 86 %
Algemene ontwikkeling .9 7.9 0 2 % 88  

Communicatie 7.8 7.6 + 8% 83%
Veiligheid op school 7.7 7.8 0 6 % 85 %
Gepcrsonallsee d leren 6.9 7.1 0 18% 63%

Toelichting op de benchmark
Om de resultaten te kunnen plaatsen, is op hoofdlijnen gebruik  emaak  van de benchmark  rimair onderwijs. De benchmark  s

opgcsteld op basis van on erzoek da  DUO Onderwijsonde zoek & Advies heeft verricht on er ou eis in het primair onderwijs, De

benchmar  PO bevat  e resultaten van circa 17.000 o  ers.
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Tot slot bieden we in  eze paragraaf een weergave v n  e vijf  specten waaro er de ouders he  meest en het minst

te reden zijn. In de tabel to en we evenee s het thema  aaron er de betreffende as ect v lt.

Meest tevreden

Thema Aspect Score

Leerkrachten Goe  contact  ot kind 8.6

Leer rachten Kan m   vragen altij  bij  o leerkracht t r  ht 8.6

Voorzieningen Geschikt schoolgebouw 8.5

Ondenvijs Goede lessen 8.5

Leerkrac ten Zorgt  oor prettige sfeer 8.5

Minst tevre en

The a Aspect Score

Algemene ontwikkeling Negatieve I vloed coronamantrcgclcn S.6

lgem ne ont ikk ling Negati v  Invloed vervan in sproble allek 6.*l

Ge ersonaliseerd leren Op eigen manier kunnen leren 6.5

Gepersonaliseerd leren ol oen e aandac t l erling n met problemen .5

Al emene ontwikk ling Aand cht voor talent n van leerlin en 6.9
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Belangrijkste resultaten - Kindcentrum de Matrix

Respons

V n alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van Kindcentrum de Matrix hebben uitelndelijk 80 leerlingen  e vragenlijs  ingevuld.

lgemene-te r.edenheid

We hebben de leerlingen  e raagd om een rapportcijfer te ge en aan hun school. Deze vraag geeft inzicht in  e algemene

te re enheid v n  e leerlin en over Kindcentrum  e Matrix. Hieron er zijn de resultaten van Ki dcentrum  e M tri 

weerge even, ofgezet  egen  o landelijke bcnchmark.

Algemene tevredenheid

Kindcentrum  e Matri  Benchmark l O

8.0 8.2
NEGATIEF P05ÏÏ7CF fvEGATEF posrnnr

1% 93% 1% 92%

Hieronder volgt een overzichtstabel waarin we voor alle be raagde thema's de volgende dri  resul aten tonen: de

gemid el e scores per them ,  e ver elijking met de bcnchmark on het pe cent ge (on)tc redcn leerlingen.

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

Perc ntage
onte reden
leerlingen

Percentage
tevre en
leerlingen

Leerkracht 8.8 9.1 3 % 89%
Sociale velllgliekl 8.6 8.6 0 1 % 86%
Voorzieningen 8.5 8.2 + 3 % 91%
Gepersonallseerd leren 7.9 8.S -• 1 % 85 
Onderwijs 7.6 8.4 - 3% 70%

raktische  aardighe en 6.8 7.8 •• 19 % 63%

Toelichting op de benchmark
Om de resultaten te kunnen plaatsen, is op hoofdlijnen gebruik gemaakt v n de benchmar  primair onderwijs. De b nchmark is

opcjestcld op basla   n o de zoek  at DUO Ondeiwljson orzock & A vie  heeft verricht on er leerlingen In  el primair onderwijs. Do
benchmark PO bevat de resultate  van ci c  13.000 leerlingen.



Leerlingtevredenheidsonderzoek
DUO
.\ i  i:u' ,i j.yu.'i i n;   t  ai iv. . j

ÏQp_vijf
Tot slot bieden we in  eze paragraaf een weergave v n do vijf aspecten waarover do leerlingen het meest en he  minst

tevreden zijn. In de ta el tonen wo e eneens het thema  a ronder de betreffende aspect valt.

Meest te reden

Thema Aspect Score

Leerkracht K n goed uitloggen 9.6

Leer racht Geeft goed les 9.6

Onderwijs Goed les 9/1

Leerkracht Helpt als  at no ig is 9.3

Sociale veiligheid Duidelijke regels op school 9.3

Minst tevreden

Thema Aspect Score

Piaktlsche vaardighe en leien over tec niek JA
Onderwijs Leren over lev n bult n school 5.3

Onderwijs Ontdekken eigen talent 5.5

Gepersonaliseerd leren Schoolwerk niet te makkelijk 5.9

Onder ijs Lesstof leuk en interessan 6.0


