
Kwaliteitsbrief 1, 2017-2018 

De ouder-enquête 

 
Voor de zomervakantie hebben we een ouderenquête afgenomen. Van de 155 gezinnen reageerden er 109. 
Een erg mooie score van 70%. Dat maakt deze enquête betrouwbaar.  
De vragenlijst is afgenomen met een vierpuntsschaal, waarbij vier de hoogste score is en één natuurlijk de 
laagste. Onze norm is dat alles onder de drie niet voldoende is en om actie vraagt. Daarnaast zijn er nog 
onderling grote verschillen: op enkele vragen antwoordden sommigen met een vier, terwijl iemand anders 
amper een twee wilde geven. Als dat verschil erg groot is (de deviatie) nemen we dat ook mee in onze 
afweging. 
 
Waar bent u erg tevreden over en geeft u een 3,8 of hoger? 
 

1. We besteden onze lestijd goed en zorgen ervoor dat inval en ziekte goed wordt opgelost. 
2. U bent tevreden over de deskundigheid van het team, de intern begeleider en de directie. De 

intakegesprekken, de luistergesprekken en de benaderbaarheid van het team wordt erg gewaardeerd. 
3. De school voldoet aan de verwachtingen van u als het gaat om de leerresultaten. De kinderen 

presteren zoals u dat van uw kind verwacht, u bent realistisch. Ook het samenwerken van de kinderen 
onderling is een goed punt. Ons circuitonderwijs speelt hierin een grote rol. 

4. De kinderen voelen zich gewaardeerd door de leerkracht. Dit punt scoort in beide enquêtes erg hoog. 
5. U voelt zich welkom op school (een score van 3,9!!). U weet ons te vinden en spreekt de juiste mensen 

aan. Er zijn korte lijntjes. De schoolsfeer is fijn en de meeste ouders voelen zich op hun gemak. 
 

Dit zijn allemaal zaken waar we erg blij van worden. Ons uitgangspunt: we moeten het samen (=kind-ouder-
school) doen, komt goed uit de verf. 
 
Wat zijn onze ontwikkelpunten en geeft u een 3,3 of 3,4? 
 

1. ‘Op school leren de kinderen om goed om te gaan met social-media’. Dit geeft de laagste score, 
namelijk een 3,3. Hier zien we een duidelijk hiaat tussen de schoolse omgeving en de wereld buiten de 
school. Whats-app-groepen, facebook, smartphones, ect. zorgen voor onderlinge positieve contacten, 
maar zorgen ook voor onrust en pestgedrag. Hier krijgen ouders en de school volop mee te maken. Als 
school hebben we een duidelijk protocol, dat vanaf groep vijf wordt ondertekend. Ook zijn er lessen 
KWINK (onze preventieve methode sociaal-emotionele vorming) die hier aandacht aan besteden. Het 
probleem ligt duidelijk bij de transitie: hoe krijg je op school gedragsverandering als de kinderen 
dagelijks bloot staan aan allerlei zaken op het gebied van social-media. Een lelijke tweet is zo geplaatst 
en heeft ontzettend veel impact, zowel privé als in de klas. Als school kunnen we hier niet alleen op 
inspelen, het is een breed maatschappelijk probleem. 

2. ‘De ouders zijn tevreden over de omgang tussen de kinderen in verschillende/vrije situaties’.  De 
kinderen voelen zich veilig op school (een 3,8) en ons anti-pestbeleid is goed (3,5). Toch is onze score 
op deze vraag een magere 3,3. In klassensituaties zien we veel structuur en rust. En als de pleinwacht 
op het plein loopt, zijn akkefietjes vaak vlot opgelost. De problemen doen zich vaak voor in echt vrije 
situaties: op de gang, in de toiletten, onderweg van huis naar school, enz. Situaties waarin we als 
school niet voldoende invloed hebben. En we hebben dan ook vaak onvoldoende toezicht. Je bent als 
leerkracht bezig in de groep en kijkt niet constant op de gang: je doet alleen de reguliere hulprondjes. 
Er wordt dan eigenaarschap van de kinderen zelf verwacht en dat moeten ze leren. Wij gaan als team 
aan de slag om hier beter over na te denken: hoe kunnen we kinderen in vrije situaties voldoende 
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zelfsturing bijbrengen. En neemt u van mij aan: dat is nog niet zo eenvoudig. U kunt als ouder ook zelf 
een belangrijke opvoedkundige rol spelen: hoe reageert u in vrije situaties op uw kind? Heeft u 
afspraken over het naar school gaan?  

3. Ouders zijn tevreden over hoe men op school omgaat met leermoeilijkheden (3,4). Op deze vraag is 
zeer verschillend gereageerd: we kregen een aantal keer 4,0 en 3,9, maar ook verschillende 
‘onvoldoendes’. De deviatie is groot. 
Op De Vlucht hebben we de kinderen globaal ingedeeld in drie niveaus: aanpak één, twee en drie. 
Aanpak één-kinderen vragen extra begeleiding, omdat ze bepaalde zaken moeilijk vinden, ze krijgen 
extra en verlengde instructie en soms huiswerk. Dat gebeurt allemaal in een klassikale omgeving: de 
leerkracht is verantwoordelijk. Daarnaast is er extra begeleiding buiten de klas. Dat gaat dan om 
leesinstructie en rekeninstructie. Deze kinderen krijgen dan 30 á 60 minuten per week RT (remedial 
teaching). U bent daar als ouder van op de hoogte. 
Aanpak twee is de grote en gemiddelde groep: zij hebben genoeg aan de reguliere instructie, krijgen 
soms een duwtje in de rug en hebben voldoende begeleiding.  
Aanpak drie zijn de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Dat krijgen ze in de vorm van 
projectgroepen, verdiepende opdrachten en extra moeilijk rekenwerk. Hiervoor krijgen ze ook extra 
instructie. Het heeft geen zin om ze zomaar wat te laten doen, begeleiding is cruciaal! 
 
Zo geven we alle kinderen optimale begeleiding en dat is niet zo eenvoudig. Je hebt namelijk ook 
kinderen met een heel andere dynamiek en zij hebben vaak meer begeleiding nodig op het gebied van 
gedrag. Ook dat passen we in, in een klassikale situatie, eventueel aangevuld met externe 
ondersteuning. 
 
Om alles in goede banen te leiden hebben we nu een aantal specialisten op school: 
 Juf Jannie van Halteren is onze beeldcoach. Zij kan kinderen en collega’s m.b.v. de camera en 

gesprekken begeleiden. Zij heeft hiervoor speciale diploma’s gehaald. 
 Juf Sharon Scheppink en juf Martine Nicolai volgen de cursus ‘leesspecialist’ en hebben inmiddels 

heel wat kennis in huis. 
 Juf Colinda Vedder is onze gedragsspecialist. Zij heeft vorig jaar de basisopleiding afgerond. 
 Juf Fettina van Amerongen is onze intern begeleider. Zij is de coördinator van dit alles en altijd het 

eerste aanspreekpunt als het gaat om zorg. 
 
Zo proberen we vorm te geven aan passend onderwijs, een hele uitdaging met klassen van 25 á 32 kinderen. En 
opnieuw: als er vragen zijn is de leerkracht het eerste aanspreekpunt! 
 
Overige opmerkingen: 
In de enquête kon u losse opmerkingen noteren. Dat is ook gedaan, maar u begrijpt dat we dat niet allemaal in 
deze brief kunnen behandelen. We noemen een paar zaken: 
 

a. De gang bij de kleuters is krap (groep ½ B mag daarom naar binnen bij de ingang van de middenbouw). 
b. 30 kinderen in een klas is wel erg veel. 
c. De WC’s zijn niet altijd schoon. (om half negen zijn ze spic en span, maar in de loop van de dag 

verandert dat natuurlijk. De leerkracht dweilt als er ongelukjes gebeuren) 
d. Welke afspraken zijn er over de Psalm van de maand? (we hebben als team de afspraken inmiddels 

weer opgefrist en vastgelegd) 
 
Tenslotte: 
We zijn als school erg tevreden over de uitslag van deze enquête. We hebben onderling veel vertrouwen in 
elkaar en hebben op school een goed pedagogisch klimaat. De leerpunten nemen we actief mee in onze 
schoolontwikkeling. En bij vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. Dat geldt ook voor kinderen, 
want zij zijn het hart van onze school. 

 
Hartelijke groet, ook namens het team, Dick Lanenga  

 

Ps. Deze brief staat ook op de website en is  

via Parnassys verspreid. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


