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   Aan alle ouders/verzorgers van onze school 
 
 
 
Zetten, 14 juni 2019 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit voorjaar heeft u een verzoek ontvangen om deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. In deze 
brief leest u de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. Naast het oudertevredenheidsonderzoek hebben 
we ook leerlingen van groep 6 t/m 8 en de leerkrachten gevraagd naar hun tevredenheid over onze school. 
Hiervan vindt u onderstaand ook een kort verslag. 
 
Met deze brief willen wij u ook heel hartelijk bedanken voor uw feedback. Mede dankzij uw input kunnen wij 
onze school en ons onderwijs nóg beter maken voor alle kinderen! 
 

Response 
In totaal hebben 118 ouders een enquête ontvangen. 80 ouders hebben de enquête ingevuld. De respons is 
68% (zie onderstaande tabel). Dit is een mooie respons die hoger is dan gemiddeld bij soortgelijke enquêtes! 
Onze onderzoeksresultaten zijn landelijk vergeleken met de input van 26.000 ouders, 21.000 leerlingen en 
6.000 leerkrachten van andere basisscholen.  
 

Respons Landelijk LvB 

Ouders 40-60% 68% 

Leerlingen (gr 6 t/m 8) 90-100% 100% 

Leerkrachten 70-90% 87% 

 
 

Resultaten oudertevredenheidsonderzoek 
U hebt onze school gemiddeld een 7,7 gegeven voor ‘Algemene tevredenheid’. Ter vergelijk: landelijk krijgen 
basisscholen gemiddeld een 7,6 voor Algemene tevredenheid. Bij de meting van 2015 gaf u ons een 7,1.  
Ten opzicht van 2015 bent u op veel vlakken meer tevreden of even tevreden.  
 
Top 4 Tops 
Over de volgende onderwerpen bent u zeer tevreden: 

1. De leerkrachten: u kunt met vragen altijd bij de leerkracht terecht en u vindt de leerkracht zeer 
behulpzaam. 

2. De gebruikte lesmethodes in de klas zijn modern (Blink, Staal, Kleuterplein). 
3. Het continurooster en de schooltijden vindt u fijn. 
4. De nieuwsbrief is zeer informatief en u leest de nieuwsbrief regelmatig. 
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Top 3 Tips 
Over het algemeen zijn uw bevindingen zeer positief. Alle onderzochte onderwerpen geeft u gemiddeld een 
hoge score. Bij de analyse in detail vallen enkele zaken op. U vindt ze hieronder: 

1. Er mag soms meer aandacht zijn voor leerlingen met (leer-/gedrags)problemen. 
2. U geeft aan niet voldoende te weten over de MR en de OR. 
3. U zou graag meer informatie krijgen over de prestaties van uw kind. 

 
Het vervolg 
Wat gaat de LvB doen met de onderzoeksresultaten? De tops koesteren wij, dragen we uit en vormen de 
succesfactoren voor de school. De tips zijn goede feedback voor de school. Wij werken de tips intern verder 
uit en koppelen er acties aan. De eerste acties naar aanleiding van uw tips lopen al: 

1. Wij bespreken intern hoe wij leer- en gedragsproblemen nog sneller kunnen signaleren en wij nemen 
ons signaleringssysteem hiervoor onder de loep. 

2. Na de uitkomst van het onderzoek is er ook contact geweest met de MR en OR. Beide geledingen 
gaan de komende tijd zorgen dat zij beter zichtbaar zijn voor u. Zij zullen u regelmatig informeren 
over hun activiteiten. 

3. Voor de zomervakantie ontvangt u bericht over hoe wij u komend schooljaar op de hoogte zullen 
houden van de prestaties van uw kind(eren). Hierin gaan wij namelijk ook stappen zetten. 

 

Resultaten leerlingtevredenheidsonderzoek 
Alle leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben ook deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek. Onlangs zijn 
de resultaten van het leerlingtevredenheidsonderzoek gepresenteerd aan deze groepen. U leest hier een 
kort verslag van de bevindingen van de leerlingen. 
 
Algemene tevredenheid 
De leerlingen geven de school gemiddeld een 8,2 (Algemene tevredenheid). Zie onderstaande tabel. In 2015 
behaalden we een 7,9. Maar liefst 95% van de leerlingen vindt de school ‘leuk tot erg leuk’! 
 

Groep Algemene tevredenheid 

6 8,4 

7 8,2 

8 7,9 

Gemiddeld 8,2 

 
Top 4 Tops 
Over de volgende onderwerpen zijn de leerlingen heel tevreden: 

1. De leerlingen zijn heel tevreden over de juffen en meesters (score 9,1!). 
2. Ze voelen zich fijn op school. 
3. De leerlingen voelen zich veilig op school. 
4. Ze vinden het leuk om te werken op de chroom books en om in groepjes te werken. 

 
Top 3 Tips 
De volgende punten kunnen beter volgens de leerlingen: 

1. De toiletten op school. 
2. Veel leerlingen weten niet goed hoe ze een goede spreekbeurt moeten houden. 
3. Er is soms onvoldoende tijd om te eten tussen de middag. 
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Het vervolg 
Ook de tips van de leerlingen nemen wij ter harte. Naar aanleiding van de tips hebben we de volgende acties 
uitgezet en afspraken gemaakt: 

1. Afgelopen week zijn onze toiletten geïnspecteerd en op dit moment wordt bekeken wat de 
mogelijkheden zijn om de toiletten van de bovenbouw een opknapbeurt te geven. 

2. De leerkrachten gaan na de zomervakantie aandacht besteden aan het geven van een goede 
spreekbeurt. 

3. Het opeten van het brood/drinken tijdens de pauze is een aandachtspunt. De oudere leerlingen 
kunnen zelf al enige verantwoordelijkheid dragen om hun brood/drinken tijdens de pauze op te 
eten. De leerkrachten zullen er echter goed op blijven toezien dat alle kinderen (jong en oud) echt 
een kwartier de tijd hebben om te eten/drinken. De kinderen mogen ook tijdens het buitenspelen 
hun lunch nog verder opeten. Wij blijven dit punt met het team in de gaten houden! 

 

Resultaten leerkrachttevredenheidsonderzoek 
Ook de leerkrachten hebben we gevraagd naar hun bevindingen over onze school. De onderzoeksresultaten 
van de leerkrachten hebben we inmiddels intern besproken. De bevindingen zijn waardevol; als team en als 
school kunnen wij ons hiermee verder ontwikkelen en professionaliseren. De belangrijkste bevindingen zijn: 

1. De medewerkers zijn heel tevreden met hun werk. Ze voelen zich betrokken bij de school en het 
team.  

2. De medewerkers zijn trots op de LvB. 
3. De werkdruk is verbeterd, maar blijft een aandachtspunt. 

 
Uw mening telt! 
Wij zijn ontzettend blij met uw respons en feedback! Mocht u nog vragen hebben over deze brief, of hebt u 
nog tips of suggesties over de school? Laat het ons weten! U kunt altijd even binnenlopen bij meester Jos of 
een mail sturen naar info@lvbueren.nl. Uw mening stellen wij zeer op prijs. 
 
In 2021 ontvangt u opnieuw een tevredenheidsonderzoek. Dat is een kort onderzoek, dat zich met name 
richt op de tips uit het huidige onderzoek en de verbeteracties. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jos Schoenmakers 
Directeur Dr. Lammerts van Buerenschool 
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