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Leerling enquête 2014 juni.
Resultaten leerling enquête. 60 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 hebben de
lijst in juni ingevuld en hieronder leest u de resultaten.
Per groep en ook gezamenlijk geven de leerlingen ons een cijfer:
2014 nieuw cijfer totaal van de leerlingen een 7,4
2012 --groep 6
7
groep 7 7,1
groep 8 6,9
2014 -- groep 6 7,6 groep 7 7,8 groep 8 6,8
(Groep 8 zijn de schoolverlaters, de huidige groep 7 en 8)

Meer weten over wat de leerlingen van onze school vinden. Hieronder leest u het
overzicht waarbij we de scores omgezet hebben naar procenten. De procenten
geven indruk over de mate van tevredenheid van de kinderen.

Onderwijs en leren
Leerstof en toetsen
De lessen
Begeleiding
Leer en hulp middelen
ICT
Sfeer
Sociale omgang
Veiligheid
Inspraak
Interactie leerling directeur
Interactie leerling meester/juf
Schoolgebouw
School
helpt mij te kiezen naar welke VOO

2012
75%
75%
78%
78 %
70%
75%
73%
78%
68%
68%
78%
75%

2014
80 %tevreden
83%
85 %
83 %
70 %
88 %
80%
83 %
75%
78%
85%
83%
73%

Wat vinden de leerlingen niet zo goed:
Onze computers, kleinere lokalen, vaker werken aan de creatieve vakken.
Wat vinden de leerlingen wel goed:
Goed les/ er is veel te doen /gym en sport dagen/ Wijs Weerbaar/ leuke dingen
/goed kunnen werken /goede uitleg ( meesters en juffen)/dat er iemand op het
plein staat/ vertrouwenspersoon /ruzies worden goed opgelost.

En nu nog de tips en suggesties:
Meer & betere computers /grotere gymzaal/overkapping bij fietsenhok / meer
dingen met de hele school doen.

Resultaten ouderenquête 2014.
Ouderenquête 2014 .
We hebben 31 reacties ontvangen een respons van ongeveer 36%
De ingevulde gegevens hebben we bekeken en de waarderingen per onderdeel
omgezet naar procenten.
2012 ouders oud cijfer 7,2 nieuw cijfer 2014 7,3
Hieronder leest u de scores omgerekend naar percentage van tevredenheid.
2012
2014
Leerstof en toetsen:
80 % tevreden
80%
Begeleiding:
88%
85%
Leer en hulpmiddelen:
90 %
88%
ICT:
75%
70 %
Zorg:
73 %
75%
Pedagogisch klimaat: Sfeer
90%
90%
Sociale omgang 85%
85%
Veiligheid
83%
88%
Handelingsgericht werken:
75 %
78%
Interactie leerkracht ouder
90%
90%
Interactie leerkracht leerling
90%
90%
Directie
85%
85%
Huisvesting
85 %
88%
Procedures
90 %
90%
Informatievoorziening
90%
88%
Organisatie overlegstructuur
80 %
80%
Ouderbetrokkenheid
80%
80%
Schoolkeuze verwachtingen
85 %
85%

Natuurlijk kijken we ook of er nog onderdelen zijn die wij kunnen verbeteren en
natuurlijk doen we ons best om al het goede te behouden.
Waar kunnen we ons nog in verbeteren: Minder dan 70 % scoren wij op:
Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen
65 % tevreden
De school staat open voor nieuwe ideeën
68% tevreden

Hieronder nog wat opmerkingen, tips en suggesties.
Wij scoren goed op onderdelen:
sfeer /aandacht voor de leerlingen met zijn haar mogelijkheden/ communicatie/
regels . U vindt de kleinschaligheid van de school fijn. U zegt over ons dat wij
vriendelijk zijn en dat er goede leerkrachten zijn en dat er een professionele
sfeer heerst. U ervaart dat er rekening wordt gehouden in de lessen met het
niveau van de kinderen.
Ook zijn er opmerkingen dat wij juist meer aandacht moeten besteden aan de
ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen /vaker aandacht moeten besteden
aan de creatieve vakken/ en uitgebreidere voorlichting aan het begin van het
jaar.
Tips. Aanpassen van schooltijden eventueel een continurooster/uitjes naar werk
van ouders/kortere vragenlijst laten invullen.
Team Walstraschool.

