Nov 2018
Resultaten tevredenheidsonderzoek ouders op De Apollo 11
In de oktober 2018 hebben de ouders van leerlingen op de Apollo 11 een vragenlijst
ingevuld over hoe zij het onderwijs op De Apollo 11 ervaren. Deze vragenlijst is opgesteld
met het organisatiebureau Van Beekveld & Terpstra. Met behulp van de antwoorden op de
vragen is in kaart gebracht waar de school goed in is en waar nog verbeterpunten
liggen. De resultaten van de vragenlijsten dienen als basis om ons onderwijs te verbeteren.
Van de 199 gezinnen hebben 166 ouders de vragenlijst ingevuld. Een responspercentage van 83%.
Opbouw vragenlijsten
De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende domeinen en rubrieken. De vragen binnen
de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek kan worden 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
*met uitzondering van sociale veiligheid. Daarbij gaat men uit van ‘nooit’ naar ‘altijd’ met
een minimale score van 1 (nooit) naar 4 (altijd). Omdat de vraagstelling hier negatief is, zijn bij deze
vraag lage scores (tussen 1 en 1,5) juist positief.
Algemene beoordeling: 7,9
Uit de vragenlijst blijkt dat ouders de school van hun kinderen op een schaal van 0 -10 beoordelen
met een 7,9. Uit de scores is te zien dat de ouders en de leerlingen op alle domeinen vergelijkbaar
scoren. De school krijgt van de kinderen een rapportcijfer van 8,8.

Overzicht van alle onderdelen van ouders en leerlingen.

Pluspunten (3,5 of hoger - en 1,5 of lager)
● In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
● Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
● Heeft uw kind het naar de zin in de groep?
● Hoe tevreden bent u over het contact tussen uw kind en de leerkracht?
● In hoeverre houdt de leerkracht in de gaten hoe mijn kind zich voelt?
● Mijn kind mag zichzelf zijn bij de leerkracht in de klas.
● In hoeverre laat de leerkracht merken vertrouwen te hebben in wat uw kind kan?
● Hoe goed helpt de leerkracht uw kind als dit nodig is?
● Komt uw kind op school voldoende in aanraking met actuele maatschappelijke thema's?
● Werkt uw kind in de klas ook zelfstandig?
● Leert uw kind samenwerken met andere kinderen?
● Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
● Wordt ICT regelmatig gebruikt in de lessen?
● Neemt de leerkracht uw inbreng over de ontwikkeling van uw kind serieus?
● In hoeverre heeft de school een heldere visie op onderwijs?
● In hoeverre bent u tevreden over het onderwijs dat de school geeft?
●
●
●
●

Mijn kind wordt op school gepest door andere leerlingen.
Mijn kind wordt online gepest door andere leerlingen.
Andere leerlingen doen mijn kind expres pijn.
Mijn kind is bang voor andere leerlingen

Verbeterpunten (tussen 2,5 en 3)
● Heeft u voldoende inspraak via de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
(MR)?
● Weet uw kind wat een vertrouwenspersoon/klachtcontactpersoon doet op school?
Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in veiligheid en een goed pedagogisch klimaat op
school. Dat heeft ertoe geleid dat de vertrouwenspersoon (Marjolein Heuven) bij de kinderen
inmiddels goed bekend is.

De MR heeft twee nieuwe leden. Op de website kunt u meer over hen vinden. U kunt hen altijd
aanspreken en de MR is via de mail bereikbaar middels: mr@apollo11.nl
De data van vergaderingen, notulen en het jaaroverzicht kunt u (binnenkort) ook op de website
terugvinden.
Vragenlijst
Hieronder vindt u per onderdeel de waardering van ouders, zoals is ingevuld in de vragenlijst. Na deze
overzichten vindt u nog een terugkoppeling van de feedback die u heeft gegeven op positieve punten en
verbeterpunten.
Pedagogisch klimaat; algemene waardering ouders 3,6 (kinderen 3,5)

Sociale veiligheid; algemene waardering ouders 2,1 (kinderen 2,2)

Afstemming en ondersteuning; algemene waardering 3,3 (kinderen 3,3)

Onderwijs en leren; algemene waardering ouders 3,4 (kinderen 3,5)

Communicatie en inspraak; algemene waardering 3,2 (kinderen 3,4)

Ook is aan ouders gevraagd op welke onderdelen zij zien als positieve aspecten van de school en
waar nog verbeterpunten liggen. Hieronder ziet u een aantal woorden dat vaker wordt genoemd.
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aantal keer negatief genoemd

aantal keer positief genoemd
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