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Resultaten tevredenheidsonderzoek ouders op De Apollo 11 
In de afgelopen maanden hebben de ouders voor de tweede keer een vragenlijst ingevuld 
over hoe zij denken over het onderwijs op De Apollo 11. Deze vragenlijst is opgesteld met 
het organisatiebureau Van Beekveld & Terpstra. Met behulp van de antwoorden op de 
vragen hebben wij in kaart gebracht waar de school goed in is en waar nog verbeterpunten 
liggen. De resultaten van de vragenlijsten dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel 
intern als extern. 
Deze keer hebben 82 respondenten de vragenlijst ingevuld waarvan 36 een kind hebben in 
de onderbouw en 46 een kind hebben in de bovenbouw.  
 
Opbouw vragenlijsten 
De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende domeinen en rubrieken. De vragen binnen 
de rubrieken worden items genoemd.  
Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende items. Daarbij is gebruik 
gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig dat de 
respondenten aan een item een minimale score kunnen geven van 1 en een maximale score 
van 4. Hierbij gaan we uit van:  

• score tussen 1 - 1,6   zwak  
• score tussen 1,6 - 2,0  onvoldoende  
• score tussen 2,0 - 2,6  voldoende  
• score tussen 2,6 – 3,2  ruim voldoende  
• score vanaf 3,2   goed  
 
Algemene tevredenheid 
De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders en leerlingen onze 
school waarderen. Uit de vragenlijst blijkt dat ouders de school deze keer een gemiddelde 
score van 3,5 hebben gegeven en wordt door ouders daarmee als ‘goed’ gewaardeerd. (In 
2010 was de gemiddelde score 3,0.) 
 
Externe vergelijking 
Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau beschikt over een groot bestand van 
resultaten van de Kwaliteitsvragenlijst, afgenomen bij vele scholen in Nederland. Door deze 
resultaten te middelen ontstaat een goed beeld van de ‘gemiddelde school’. Deze 
gemiddelde resultaten worden de ‘externe benchmark’ genoemd. Daardoor kunnen de 
resultaten van de school worden vergeleken met ‘de gemiddelde school’. 
In het overzicht van alle onderdelen ziet u de gemiddelde waardering van alle onderdelen 
van de vragenlijst zoals die is ingevuld door de respondenten van De Apollo 11 (groen). U 
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ziet de waardering afgezet tegen de waardering op landelijk niveau (oranje) en vergeleken 
met een aantal andere scholen van ons bestuur (geel) de SPO Utrecht. 
 
Ook hebben de ouders een rapportcijfer gegeven (van 1 tot en met 10). 
Het rapportcijfer dat we dit keer hebben gekregen is een 7,8. Het landelijk gemiddelde 
rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,6.  
 

 
(In 2010 kreeg De Apollo 11 het rapportcijfer 7,5.) 
 
Overzicht alle onderdelen; gemiddelde score 3,5 
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Pluspunten en verbeterpunten. 
Over het algemeen worden de meeste onderdelen positief gewaardeerd. Er zijn geen punten 
waarop een waardering lager dan een 2 is gescoord. Daarom zijn de punten met een 
waardering tussen de 2 en 2,6 aandachtspunten voor de school. 
 
Er zijn aandachtpunten op de volgende gebieden: 

Aandachtsgebieden: Wat gaat de school doen 

Informatie over klachtenregeling en 
vertrouwenspersoon 

Informatie opnemen in nieuwsbrief 1 van 
het schooljaar. Informatie zetten op de 
website. 

Toiletten Grotere wasbakken plaatsen zodat de 
toiletten niet steeds nat worden. 
Er is in ieder toilet centraal toiletpapier 
opgehangen om te voorkomen dat toiletten 
verstopt raken. Er zijn afspraken over hoe te 
gedragen in het toilet. 

Toezicht op het plein voor en na schooltijd De school gaat open om 08.20 uur; de 
directeur staat buiten. Na schooltijd gaan 
leerlingen met de leerkrachten naar buiten. 
Verder geen actie. 

Informatie gebruik moderne media Informatie wordt opgenomen in de 
nieuwsbrief, schoolgids. Informatie geven op 
klassenavonden. 

Speelgelegenheid op het plein Het plein wordt dit jaar aangepast en er 
komt een nieuw speeltoestel. Ook wordt er 
spelmateriaal aangeschaft voor tijdens het 
overblijven. 

 
Ook bood de vragenlijst ruimte om aanvullende opmerkingen te maken. Daarbij werd 
gevraagd naar verbeterpunten en pluspunten. Opmerkingen die meerdere keren zijn 
gemaakt door ouders zijn: 
 
Verbeterpunten  

 Het tijdig informeren van ouders over activiteiten. 

 Het vormgeven van structuur bij ouderhulp. 

 Het werken met digitale middelen. 
 
Pluspunten 

 De kleinschaligheid van de school. 

 De sfeer in de school. 

 Betrokkenheid van het team. 

 De zelfstandigheid van de leerlingen. 

 Daltonaspecten. 
 

 Het verbinden van vakken waardoor de verwerking op een meer creatieve manier vorm 
krijgt, wordt als pluspunt en als verbeterpunt gezien. 

Bedankt voor uw medewerking aan de inventarisatie over ons onderwijs. Met uw input 
kunnen we ons richten op het realiseren van nog beter onderwijs! 
 



Hieronder vindt u per vraag van ieder onderdeel de waardering zoals die in ingevuld door de 
ouders van de Apollo 11. 
 
Verwachtingen; algemene waardering 3,7 

 
 
 
Ouderbetrokkenheid; algemene waardering 3,5 

 
 
Overlegstructuur; algemene waardering 3,5 

  

3,8 

3,6 

3,5 

3,7 

3,6 

3,8 

3,7 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Ik ben tevreden over mijn keuze voor deze school.

De school maakt mijn verwachtingen waar.

Het door de school geschetste beeld tijdens het
kennismakingsgesprek komt overeen met de…

Het door de school geschetste beeld in de schoolgids
klopt met de werkelijkheid.

Het door de school geschetste beeld op de website klopt
met de werkelijkheid.

Als ik opnieuw moest kiezen, zou ik weer voor deze
school kiezen.

Ik raad andere ouders aan deze school voor hun kind te
kiezen.
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De school biedt mij voldoende mogelijkheden om
inspraak te hebben in de gang van zaken.

Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die de school
biedt om ouders te betrekken bij het onderwijs.

Ouders zijn voldoende betrokken bij de school.

Ik ben tevreden over de mogelijkheden die de school
biedt om ouders te betrekken bij het onderwijs.

School en ouders werken goed samen aan de
ontwikkeling van kinderen.

Ik voel mij op school gezien en gewaardeerd.
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Ik ben voldoende op de hoogte van besluiten die door
de school zijn genomen en voor mij van belang zijn.

Veranderingen worden tijdig aangekondigd.

De school staat open voor nieuwe ideeën.

De school biedt voldoende mogelijkheden tot inspraak.

De (G)MR vertegenwoordigt mijn belangen in
voldoende mate.



Informatievoorziening; algemene waardering 3,6 

 
 
Procedures; algemene waardering 3,7 

 
 
Huisvesting; algemene waardering 3,3 
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Schriftelijke communicatie wordt tijdig aangeleverd.

Schriftelijke communicatie biedt relevante informatie.

De nieuwsbrief van de school is duidelijk.

De nieuwsbrief van de school wordt vaak genoeg…

Ik lees de nieuwsbrief van de school altijd.

De website van de school is duidelijk.
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Wanneer ik de school bel, word ik vriendelijk te…

Ik krijg snel degene te spreken die ik zoek.

Het contact met het onderwijs ondersteunend…

Ik ben tevreden over de lestijden van mijn kind.

Als een leerkracht ziek is, vangt de school dat goed op.

Wanneer ik ergens ontevreden over ben, handelt de…

Ik ben op de hoogte van de klachtenregeling die de…

Ik ben tevreden over deze klachtenregeling.
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De school is opgeruimd.

Het schoolgebouw is aantrekkelijk voor mijn kind.

Het schoolgebouw is goed ingericht.

De inrichting van het klaslokaal is aantrekkelijk voor…

De inrichting van het klaslokaal is uitnodigend en…

De school beschikt over goed meubilair.

De school beschikt over goede overblijfvoorzieningen.

De wc's zijn schoon.

Er is voldoende speelgelegenheid op het schoolplein…

De school is voor mijn kind veilig te bereiken.



Directie; algemene waardering 3,6 

 
 
Interactie leerkracht-leerling; algemene waardering 3,7 

 
 
Interactie leerkracht-ouder; algemene waardering 3,7 

 
 
Handelingsgericht werken; algemene waardering 3,4 
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De directie is aanspreekbaar wanneer dit nodig is.

De directie is goed op de hoogte van de gang van zaken
op school.

De directie gaat serieus om met de inbreng van ouders
en personeel.
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Ik ben tevreden over het contact tussen de leerkracht
en mijn kind.

Mijn kind wordt door het enthousiasme van de
leerkracht gemotiveerd.

Mijn kind wordt positief benaderd op school.

De leerkracht behandelt mijn kind met respect.

De leerkrachten letten op of het wel of niet goed gaat
met mijn kind.

De mening van de leerlingen telt op deze school mee.
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Mijn contact met de leerkracht van mijn kind is goed.

De communicatie met de leerkracht van mijn kind
verloopt over het algemeen plezierig.

De leerkracht biedt voldoende gelegenheid tot een
gesprek.

Bij problemen met mijn kind kan ik terecht bij de
leerkrachten.

De vorderingen van mijn kind worden vaak genoeg met
mij besproken.

De medewerkers van de school nemen contact met mij
op wanneer dit nodig is.
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Ik word als ouder voldoende betrokken bij het
onderwijsleerproces van mijn kind.

Leerkrachten stemmen hun pedagogisch en didactisch
handelen af op de onderwijsbehoeften van mijn kind.



Pedagogisch klimaat: veiligheid; algemene waardering 3,3 

 
 
Pedagogisch klimaat: sociale omgang; algemene waardering 3,6 
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Mijn kind voelt zich veilig op school.

Leerlingen gaan respectvol met elkaar om.

De school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel
leerlingen als medewerkers.

De personeelsleden van de school hanteren allemaal
dezelfde regels.

Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat
met pestgedrag.

Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat
met discriminatie.

De school treedt op bij conflicten of ongeregeldheden.

De directie treedt adequaat op bij incidenten.

Mijn kind kan met problemen bij de leerkracht terecht.

De school let goed op of er niets kapot gemaakt wordt.

Er is goed toezicht tijdens het overblijven op school.

De school houdt toezicht op het schoolplein voor en na
schooltijd.

Mijn kind weet dat de school een
vertrouwenspersoon/contactpersoon heeft.

Mijn kind weet wat een
vertrouwenspersoon/contactpersoon doet op school.
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De leerkracht is een goed voorbeeld voor mijn kind.

De leerkrachten houden er rekening mee dat iedere
leerling anders is.

De leerkrachten reageren op een goede manier op
negatief gedrag van leerlingen.

De leerkrachten hebben aandacht voor een goede
omgang tussen leerlingen.

De school geeft voldoende mogelijkheden voor mijn kind
om zijn mening te geven.

Op school wordt er met mijn kind gesproken over normen
en waarden.



Pedagogisch klimaat: sfeer; algemene waardering 3,6 

 
 
Zorg; algemene waardering 3,3 

 
 
ICT; algemene waardering 3,1 
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Mijn kind gaat graag naar school.

Ik ben tevreden over de opvoedkundige aanpak van de
school.

De sfeer tussen de leerlingen is prettig.

De sfeer op school tussen leerlingen en leerkrachten is
prettig.

Ik ben tevreden over het functioneren van de
medewerkers van de school.

Er wordt binnen de school voldoende aandacht besteed
aan orde en discipline.
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De school biedt duidelijke informatie over zittenblijven
of overgaan.

De school geeft duidelijke informatie over het systeem
van leerlingbegeleiding.

De school maakt duidelijk wanneer mijn kind extra
begeleiding nodig heeft.

De school ondersteunt leerlingen in moeilijke situaties.

De school verzorgt goede schoolkeuzevoorlichting voor
mijn kind en mij (in verband met keuze voortgezet…

Ik ben tevreden over de extra zorg en begeleiding die
mijn kind krijgt of heeft gekregen (indien van…

Ik ben tevreden over de extra huiswerkbegeleiding die
de school biedt (indien van toepassing).
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Er zijn voldoende computers/tablets op school voor de
leerlingen.

De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur.

De computers voor de leerlingen staan op een fijne plek
om te werken.

De school maakt goed gebruik van computers.

Mijn kind werkt regelmatig met moderne media.

Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen op
schoolniveau op het gebied van werken met moderne…

Het werken met moderne media op De Apollo 11 sluit
goed aan bij de hedendaagse maatschappij.



Leer- en hulpmiddelen; algemene waardering 3,6 

 
 
Begeleiding; algemene waardering 3,5 
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De school beschikt over goede lesmethodes.

De leermiddelen en andere materialen die in de klas…
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De leerkracht is in staat mijn kind goed te begeleiden.

Doordat er rekening wordt gehouden met mijn kind
ontwikkelt hij/zij zich goed.

Ik ben tevreden over de hoeveelheid tijd die de
leerkracht heeft om mijn kind te begeleiden.

Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van mijn
kind.

Mijn kind wordt gestimuleerd om zijn werkwijze te
verbeteren.

Mijn kind wordt geholpen bij het verbeteren van zijn
werkwijze.

Mijn kind werkt in de klas regelmatig zelfstandig.

Wat mijn kind leert sluit goed aan bij het niveau van
mijn kind.

Mijn kind leert samenwerken met andere leerlingen.

Mijn kind wordt uitgedaagd om zich maximaal te
ontwikkelen.

Mijn kind heeft altijd wat te doen in de klas.

Mijn kind doet actief mee in de les.

Mijn kind geeft aan dat zijn leerkracht goed uitlegt.

Mijn kind geeft aan dat de leerkracht zijn vragen goed
beantwoordt.

Mijn kind weet wat er van hem/haar verwacht wordt op
school.

De leerkracht heeft realistische verwachtingen van mijn
kind.



Leerstof en toetsen; algemene waardering 3,5 

 
 
 
Apollo 11 specifieke vragen; algemene waardering 3,6 

 
 
Projecten en andere activiteiten; algemene waardering 3,6 
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Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil
bereiken.

Ik ben tevreden over het onderwijs zoals dit door de
school aangeboden wordt.

Mijn kind leert voldoende op deze school.

Op school krijgt mijn kind een brede persoonlijke
ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief…

Op school komt mijn kind in aanraking met
maatschappelijke thema's (onder andere het milieu en…

Op school komt mijn kind in aanraking met actuele
thema's.

Mijn kind wordt voldoende uitgedaagd om zich
maximaal te ontwikkelen.

Op school maakt mijn kind kennis met verschillende
geloven en culturen.

De toetsen zijn door de school goed over het jaar
verdeeld.

De leerkracht vertelt mijn kind regelmatig hoe zijn/haar
vorderingen zijn.

De school biedt de leerlingen het onderwijs dat zij
belooft.
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Ik heb bewust voor een Daltonschool gekozen.

Ik vind dat de school het onderwijs goed afstemt op wat
de kinderen in de toekomst (moeten) gaan doen.

Ik ben bekend met de onderwijsvisie van de school.

Het nieuwe rapport geeft mijn kind(eren) en mij een
goed beeld van zijn/haar leerniveau en ontwikkelingen.
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De projecten op De Apollo 11 zijn een waardevolle
aanvulling op het onderwijs.

Projecten hebben een positieve bijdrage aan de
schoolgang van mijn kind(eren).

Er zijn voldoende projecten/andere activiteiten per
schooljaar.

Projecten verhogen het leerplezier van mijn kind(eren).

Er is een duidelijke koppeling tussen de expressievakken
en andere leervakken.


