
Ned Herv Basissch Bethel (06DN)
ANALYSE

Ouders zijn zeer tevreden over onze school. Trots
zijn we dat pedagogisch handelen het hoogst
scoort, dat doen we al jaren zo. We kunnen
groeien in differentiatie in leerstofaanbod en tijd
per vak per kind. Ook willen we de
talentontwikkeling meer ruimte geven de
komende jaren. Kinderen die straks praktisch
opgeleid worden moeten er zich kunnen
ontwikkelen en kinderen die straks theoretisch
worden opgeleid ook. We blijven werken aan
meer creativiteit. We gaan zeker in op de
suggestie van ouders om hen meer te betrekken
bij de keuzes die we maken. Die samenwerking
mogen we verder versterken. Meer dan ooit is het
nodig om afgestemd te blijven nu het contact
belemmerd wordt door de corona-pandemie. 
We zijn ontzettend trots dat ouders ons
gemiddeld het cijfer 8,2 geven!

DOELGROEP & RESPONS
Vragenlijst ingevuld door ouders / verzorgers
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RESULTATEN Oudertevredenheidspeiling november 2021
TOTAAL

3,43,4 ruim voldoenderuim voldoende

 Aantal 1  Aantal 2  Aantal 3  Aantal 4

 onvoldoende  zwak / matig  (ruim) voldoende  goed / uitstekend

BEOORDELING

06DN
Kwaliteitszorg 3,21 2,94 +0,28

Leerstofaanbod 3,27 3,22 +0,05

Leertijd 3,55 3,39 +0,16

Pedagogisch Handelen 3,63 3,41 +0,21

Didactisch Handelen 3,52 3,38 +0,14

Afstemming 3,52 3,45 +0,07

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,47 3,39 +0,08

Schoolklimaat 3,51 3,23 +0,27

Zorg en begeleiding 3,32 3,15 +0,17

Opbrengsten 3,49 3,19 +0,30

Sociale veiligheid 3,35 3,31 +0,05

Incidenten 3,31 3,22 +0,09

Samen met de leerlingen hun
doelen (voor de toets) opstellen 1

Veiligheid op het schoolplein
verder verbeteren/ spelstimulering 2

Groeien in het vragen aan ouders
wat zij van school verwachten 3

Meer aandacht besteden aan
andere culturen 4

Groeien in het geven van adviezen
waar ouders thuis mee aan de slag
kunnen

5

ACTIEPUNTEN


	RESULTATEN Oudertevredenheidspeiling november 2021 Ned Herv Basissch Bethel (06DN)
	ANALYSE
	TOTAAL
	BEOORDELING
	ACTIEPUNTEN
	DOELGROEP & RESPONS


