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Resultaten ouderbevraging
Beste ouders
Zoals beloofd een beetje feedback op de ouderbevraging. 134 Ouders op 145 gezinnen van
onze school hebben feedback gegeven. Ik kan dus wel stellen dat de bevraging
representatief is. Op de 35 vragen scoorden 32 vragen zeer goed, op 3 vragen scoorden we
10% of meer minder goed. Deze 3 minder goed scorende vragen werden vorige week
uitvoerig besproken op de personeelsvergadering. Hieronder vind je onze toekomstige
aanpak
1. Ik krijg regelmatig relevante informatie over de ontwikkeling van mijn kind
(16,5% eerder niet)
▪ Het viel op (ook bij de commentaren) dat men het oudercontact miste voor de
jongere kleuters. Vandaar dat we dit volgend schooljaar opnieuw invoeren.
▪ We zullen ook vanaf volgend schooljaar tijdens de winterperiode (tussen
herfst- en krokusvakantie) zorgen voor een open onthaal. Dit betekent dat je
vanaf 8.15 uur je kind in de klas kan brengen en even met de leerkrachten kan
overleggen hoe het met jullie kind gaat in de klas.
2. Ik ben tevreden over de hygiëne op school (14,2% eerder niet)
▪ Er wordt bij het schoolbestuur gevraagd of we een aantal extra uren poets
mogen organiseren om het sanitair blok en de traphal extra te poetsen.
3. Ik vind de schoolomgeving verkeersveilig (51,5%)
▪ We weten dat dit een heikel punt is. Dit is bij elke school een groot probleem!
Er is echter goede hoop: op 5 maart starten de werken aan de Priemwegel en
het kerkplein. We hopen dat dit een beetje soelaas zal brengen. De
Priemwegel wordt immers doorgetrokken langs het schoolgebouw en de
parkeerplaatsen op het kerkplein worden aangepast. Op termijn zou er extra
parkeerplaats komen naast de linkerkant van de kerk
▪ Ik zou alvast willen oproepen om de zone tussen de kerk en de school niet
meer als parkeerplaats te gebruiken om 15.00uur. Die zal na de werken ook
niet meer bereikbaar zijn. We kunnen alvast een beetje oefenen en zorgen dat
het een beetje veiliger wordt! Tenslotte ligt een groot deel van de veiligheid
rond de schoolpoort in jullie eigen handen!
Ik sluit graag af met de top 5 op de vraag: Waarom kiezen ouders voor onze school?
o Omdat de school een goede reputatie heeft (78%)
o Omdat er veel zorg en aandacht aan de leerlingen gegeven wordt (68%)
o Omdat de onderwijskwaliteit goed is (63%)
o Omdat ze dichtbij is (58%)
o Omdat ze een waardevolle visie heeft (55%)
Het doet toch wel deugd dat jullie vertrouwen hebben in onze aanpak en werking. We
zullen de gekozen weg verder bewandelen en een tandje bijsteken waar we nog kunnen
groeien.
Met vriendelijke groet
Bart Mattheeuws, directie

