Uitkomst & verslag
OuderTevredenheidsPeiling 2017

Nunspeet, 16 februari 2018
Betreft: uitslag OTP november 2017
Geachte ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Met dit document ontvangt u een overzicht van de uitslag van de oudertevredenheidspeiling zoals
deze in november is afgenomen. De respons (het percentage dat de OTP heeft ingevuld) bedraagt
41,93 %. Dit betekent dat de uitkomst bijna representatief is. Op het aantal gezinnen van de school
(184) is daarvoor (statistisch gezien) een percentage van minimaal 45% nodig. De uitkomst van de
OTP is hiermee in elk geval richtinggevend (onderdeel B). Bovendien kunnen we heel veel met de
door u gemaakte opmerkingen in de vrije tekstvelden (onderdeel A).

Dit verslag bestaat uit twee gedeelten:
A. Het resultaat van de vragen/stellingen waarop u vier antwoorden kon gegeven (Dit klopt niet /
Dit klopt een beetje / Dit klopt redelijk / Dit klopt helemaal) en dat vertaald is naar een vierpuntenschaal, dat weer is omgezet naar (rood/oranje/groen/blauw). Er is voornamelijk groen
(voldoende tot goed) en een enkele keer blauw (zeer goed) gescoord.
B. Een samenvatting van de onderwerpen waarover u vragen heeft gesteld en of
verbetervoorstellen heeft gedaan in de vrije tekstvelden.
Wat gaat de school doen met deze uitslag, vragen en suggesties?
We bespreken dit alles met de MR en het team. Via leerling- en ouderpanels, de MR en de
klankbordgroep zoeken we verdieping en aanvullende informatie om oplossingen te vinden en/of uit
te voeren. Hiervoor wordt een verbeterplan (aandachtspuntenlijst) geschreven en aangeboden aan
de MR.
Onderdeel A - Uitslag OTP De Bron (4 puntenschaal) (stellingen)

Onderdeel B – Samenvatting vragen/opmerkingen/adviezen zoals weergegeven
in de open tekstvelden.
In het onderstaande overzicht zijn alleen de opmerkingen meegenomen die 2 keer of vaker
genoemd werden.
Onderwerp

Communicatie
- op bepaalde momenten zou de communicatie naar ouders
sneller/tijdiger kunnen.
- sommige ouders zouden graag meer communicatie willen
over de specifieke doelen die gehaald moeten worden in
de klas, voor de leerling of bijvoorbeeld over het huiswerk
dat moeten worden meegenomen.
- advies/vraag: kan dergelijke informatie via:
- mail?
- website?
- klasbord?

Aantal
keer
benoemd
4x

Grootte van de klassen
- Sommige ouders vinden de klassen (te) groot

3x

Engels
- sommige ouders vragen / adviseren om Engels sneller
(lagere groepen) en meer te geven omdat dit de
wereldtaal is.
WC-hygiëne
- Sommige ouders geven aan dat (m.n. bovenbouw) de wc’s
(soms) vies zijn. Hun kind gaat niet graag naar de wc.

3x

Gedrag leerlingen (bovenbouw)
-Sommige kinderen geven thuis aan dat andere kinderen ongewenst gedrag
vertonen. Een enkele ouder vraagt zich af of kinderen met gedragsproblemen
naar een andere school kunnen.

3x

3x

Plein onderbouw
- Sommige kinderen komen vies thuis (zwart zand op het heuveltje)
- De houtjes (op de bult) zijn niet fijn
Vragenlijst lastig in te vullen.
Het is lastig om de lijst objectief in te vullen als:
- je meer kinderen hebt op school
- je kind net nieuw op school is
- je als ouder niet aanwezig bent bij het primaire proces

dd. 16/02/2018
J.M. van der Weerd
Directeur CNS De Bron
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