Enquête voor de ouders/verzorgers 2017
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Gaat uw kind met plezier naar school?
Bent u als ouder tevreden over de gang van zaken op school?
Stralen wij als school de christelijke identiteit uit?
Vindt u de controle binnen de school en op het plein
voldoende?
Heeft u het idee, dat uw kind op school structureel wordt
gepest? (hiermee bedoelen we niet af en toe plagen)
Zo ja, wordt er door de leerkracht voldoende aandacht aan
besteed?
Bent u tevreden over de contacten die u met de leerkrachten
heeft?
Vindt u dat de school voldoende aandacht besteedt aan:
• leermoeilijkheden
• gedragsmoeilijkheden
• meer- en hoogbegaafdheid
Vindt u dat er voldoende aandacht besteed wordt aan
sociale media voor:
• leerlingen
• ouders/verzorgers
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd tot leren?
Vindt u dat uw kind op school de vaardigheden leert om goed
te kunnen samenwerken?
Bent u tevreden over de wijze waarop we op school aandacht
besteden aan normen en waarden?
Bent u tevreden over de lessen die de school naast lezen, taal
en rekenen aanbiedt?
Bent u tevreden over de schoolleiding?
Vindt u onze school een kwalitatief goede school?
Bent u als ouder/verzorger tevreden over het huiswerk dat uw
kind meekrijgt?
Als uw kind huiswerk meekrijgt, controleert u dat dan
regelmatig?
Op dit moment betalen de ouders/verzorgers per activiteit
een bepaald bedrag.
Bij de meeste scholen betalen de ouders/verzorgers jaarlijks
een vaste vrijwillige bijdrage. Dit ligt rond de 40 euro per kind.
Zou u voor een vaste bijdrage zijn? (hier vallen de activiteiten
van de activiteitencommissie niet onder)
Bent u voor een continurooster?
Dan gaan de kinderen 5 dagen naar school van 8.30-14.00 uur
en blijven over.
Vindt u dat er voldoende activiteiten worden
georganiseerd?
Vindt u dat u tijdig geïnformeerd wordt over dingen die u als
ouder/verzorger moet weten?
Bent u tevreden over de nieuwsbrief?
De nieuwsbrief gaat nu per mail én via uw kind op papier
mee.
Vindt u de papieren versie een meerwaarde?
Bent u tevreden over de schoolkrant?
Bent u tevreden over de schoolgids?
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Bent u tevreden over de spreekavonden?
Bent u tevreden over het rapport?
Als u ouder/verzorger bent van een leerling uit groep 7/8:
vindt u het prettig dat uw kind meekomt naar de
spreekavonden?
Bent u tevreden over de website www.dehochte.nl?
Vindt u dat de foto’s op de site alleen bekeken mogen
worden d.m.v. een inlogcode?
Bent u tevreden over de sfeer en inrichting van het
schoolgebouw en het plein?
Blijft uw kind over tussen de middag?
Zo ja, bent u daar tevreden over?
Ik ben tevreden waarop omgegaan wordt met uitval van
lessen.
Zou u weer voor onze school kiezen?
Welk rapportcijfer geeft u onze school?
( 1 = laag; 10 = hoog)
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37. Wilt u twee positieve punten noemen van onze school?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38. Wilt u twee verbeterpunten noemen van onze school?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toelichting op de enquête:
Bij vraag
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij vraag
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene opmerkingen:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vriendelijk bedankt voor het invullen. Graag inleveren in de brievenbus die in de
hoofdingang staat.
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Betreft: Tevredenheidspeiling 2017
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Eens in de twee jaar krijgt u te maken met een ouder-enquête, waarin u wordt bevraagd
over uiteenlopende zaken van de school.
We hebben samen met de MR (medezeggenschapsraad)de enquête opgesteld. Wij willen
als team en MR graag weten hoe u over onze school denkt. De onderwijsinspectie neemt de
uitslag van het onderzoek mee in de beoordeling van de school.
U krijgt dit jaar een aantal vragen voorgelegd waarop u kunt reageren door het juiste vakje
aan te kruisen. U kunt uit de opties ja, nee en neutraal kiezen.
Graag ontvangen wij in ieder geval een toelichting op de vragen die u met nee
beantwoordt, zodat wij als team een goed beeld krijgen van de situatie en er eventueel een
actiepunt van kunnen maken.
We stellen het op prijs wanneer u de vragenlijst uiterlijk 21 april in de brievenbus in de hal van
onze school doet.
Vanzelfsprekend zullen we u over de uitslag van dit onderzoek op de hoogte brengen.
Vriendelijke groet,
Mr en Team cbs De Höchte
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