
 
 
 

Terugkoppeling Schooltevredenheidsonderzoek bij ouders 
 
In het voorjaar van 2018 hebben 99 van de 263 ouders meegedaan aan ons 
schooltevredenheidsonderzoek. Dat is 38% van de ouders van onze school. 
Deze ouders hebben onze school gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 7,19. 
 
Uit het onderzoek is een aantal punten naar voren gekomen waar we trots zijn. Deze willen we graag 
met u delen: 

- 96% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school toe gaan 
- 89% van de ouders is tevreden over de informatievoorziening over hun kind 
- 97% van de ouders is tevreden over de sfeer en inrichting van de school 
- 80% van de ouders is tevreden over de rust en orde op school 
- 94% van de ouders geeft aan dat hun kind zich veilig voelt op school  

 
We kunnen ook een top 10 samenstellen van de punten waar ouders het meest tevreden over zijn. 
Die ziet er als volgt uit: 
 
‘Top 10’ Tevredenheid 

 

 
De genoemde percentages betreft de ouders die ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’ hebben gezegd. 
 
Zoals u kunt zien scoren we op de meeste onderdelen hierboven hoger dan het landelijk gemiddelde. 
Daar zijn we supertrots op! 
 
  

   Landelijk gemiddelde 

Pluspunten St. Martinusschool  van alle scholen 

1. De contacten die u heeft met de leerkracht 98%  95% 

2. Sfeer en inrichting schoolgebouw 97%  90% 

3. De bereikbaarheid van de leerkracht 97%  97% 

4. Welkom voelen op school 96%  92% 

5. Contact met de leerkracht 96%  92% 

6. Aandacht voor rekenen 93%  82% 

7. Gelegenheid om met de leerkracht te praten 93%  92% 

8. Mogelijkheid tot meedenken 92%  73% 

9. Aandacht voor taal 92%  84% 

10. Betrokkenheid leerkracht bij leerlingen 92%  92% 



Natuurlijk zijn er ook ontwikkelpunten uitgekomen. Hier is ook een top 10 van opgesteld. Deze ziet er 
als volgt uit: 
 
‘Top 10’ Ontwikkelpunten 

 

 
De genoemde percentages betreft de ouders die ‘ontevreden’ en ‘zeer ontevreden’ hebben 
gewaardeerd. 
 
Als er gekeken wordt naar deze ontwikkelpunten kunnen we aangeven dat we hier volop mee bezig 
zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- Scholing van het team in omgaan met gedrag/ pesten en schoolbrede afspraken met 
betrekking tot gedrag (onder andere belonen, nadenkplek, uit de klas plaatsing, 
groepsvorming, in- en uitgaan van de school) 

- Er is een pestcoördinator aangesteld (Petra de Kleijn) 
- Tijdens de week van pesten (in september) besteden we elk jaar uitgebreid aandacht aan het 

pesten 
- In het team is aandacht geweest voor de wijze van zichtbaar surveilleren tijdens de pauzes 
- Vanaf groep 6 vullen de leerlingen jaarlijks een digitale vragenlijst in over hun welbevinden 

op school. Als uit analyse blijkt dat hier actiepunten uitkomen, pakt de leerkracht dat op 
- De schoolregels zijn aangepast en krachtiger geformuleerd 
- In alle groepen worden positief opgestelde groepsregels opgesteld 
- We zijn een vernieuwingstraject ingegaan om ons onderwijs beter af te kunnen stemmen op 

de individuele leerling 
 
We hopen dat u de ingezette acties terugziet en herkent in onze school en ons onderwijs. Uiteraard 
blijven we hier hard aan werken, zodat de kinderen (en u) met nog meer plezier en succes naar onze 
Martinusschool gaan. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande meer informatie willen hebben, neem dan gerust contact 
op met de directeur, Vincent Scholte. 
 
 

   Referentie 

Ontwikkelpunten St. Martinusschool  Alle scholen 

1. Omgang van de kinderen onderling 27%  13% 

2. Optreden bij pestgedrag 22%  17% 

3. Omgang kinderen op speelplein 20%  19% 

4. Toezicht op kinderen tijdens de pauze 17%  19% 

5. Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 17%  11% 

6. Hoe er wordt samengewerkt rondom extra 

begeleiding van uw kind 
17%  11% 

7. Rust en orde op school 15%  11% 

8. Bereikte leerresultaten 15%  15% 

9. De lessen die de school naast lezen, taal en 

rekenen aanbiedt 
14%  9% 

10. De aandacht voor het sociale aspect in de 

groep 
13%  10% 


