UITKOMSTEN | TOPS

UITKOMSTEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

In april 2021 is op OBS Noorderschool 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)
> Naast voetballen is er weinig anders te doen op het schoolplein.
> Het voetbalveld aanpassen zodat de bal op het veld blijft.
> Vaker werken in thema’s.

RESULTATEN I RAPPORTCIJFER
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Leerlingen (bovenbouw)
> Het is leuk dat we vanaf groep 3 al op kamp gaan.
> Het leerplein is een fijne plek om samen te werken.
> De gezamenlijke lunch in de Weide en de tosti’s op vrijdag.

Ouders
>	Meer communiceren over wat er gebeurt op school.
>	Maak meer gebruik van de beroepen van ouders om het onderwijs te
verrijken.
>	Ouders betrekken bij de onderwerpen die besproken worden in de MR.
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De school (2018)

Ouders
> Er is een fijne sfeer op school.
>	De leerkrachten zijn betrokken.
> Er is veel bespreekbaar met de leerkrachten en de directie.

Medewerkers
>	Ouders goed blijven informeren over de ontwikkelingen van hun kind.
> Leerlingen meer uitdagen door thematisch onderwijs.
> Ouders meer bij ons onderwijs betrekken.
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De school (2021)

Medewerkers
> De kwaliteit van het onderwijs staat altijd voorop.
> Iedereen ervaart een fijne sfeer op school.
> Leerlingen en leerkrachten krijgen de ruimte om keuzes te maken.

Leerlingen
bovenbouw
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