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Vragenlijsten 
 

Dit schooljaar zijn er 3 vragenlijsten ingevuld door als ouder/verzorger of als leerling (groep 5 

t/m 8). De vragenlijsten hebben tot doel te komen tot kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. 

De uitkomsten van de vragenlijsten zijn besproken in de MR. 

De volgende vragenlijsten zijn ingevuld: 

1. Vragenlijst Tevredenheid ouders 

2. Vragenlijst Tevredenheid leerlingen 

3. Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen 

Hieronder vindt u de samenvattingen en de eindconclusie van de metingen. 

 

Tevredenheid ouders: 

Afgenomen :   februari 2019 tot en met april 2019 

Aantal respondenten:  182 

Aantal afgerond:  113 

Respons:   62% 

Waardering respons:  Goed 

 
De groene balk is de schoolscore. De zwarte balk zijn de andere scholen in Nederland die 

gebruik maken van dit instrument. 

De Margrietschool scoort als school 3,29. Daarmee scoort de school ruim voldoende. 

De school krijgt als rapportcijfer 7,6. 

 

Tevredenheid leerlingen: 

Afgenomen :   februari 2019 tot en met april 2019 

Aantal respondenten:  140 

Aantal afgerond:  135 

Respons:   96% 

Waardering respons:  Uitstekend 



 

 
De groene balk is de schoolscore. De zwarte balk zijn de andere scholen in Nederland die 

gebruik maken van dit instrument. 

De Margrietschool scoort als school 3,52. Daarmee scoort de school goed. 

De school krijgt als rapportcijfer 8,5. 

 

Sociale veiligheid leerlingen: 

Afgenomen :   februari 2019 tot en met april 2019 

Aantal respondenten:  140 

Aantal afgerond:  132 

Respons:   94% 

Waardering respons:  Uitstekend 

 
De groene balk is de schoolscore. De zwarte balk zijn de andere scholen in Nederland die 

gebruik maken van dit instrument. 

De Margrietschool scoort als school 3,52. Daarmee scoort de school goed. 

De school krijgt als rapportcijfer een 8,6 op: ‘Ik voel me veilig’  

en een 8,5 op: ‘Ik heb het naar mijn zin op school’  

 

Conclusie: 

Uit de metingen komen een drietal zaken naar voren, dit zijn voor ons aandachtspunten: 



1. Schoolklimaat: Dit wordt niet echt zichtbaar in de bovenstaande samenvattingen. 

Echter de leerkrachten hebben ook een tevredenheidsmeting gedaan. Onder ‘school 

klimaat’ valt o.a. ook de staat van onderhoud van de gebouwen. De leerkrachten 

beoordelen net als de ouders deze als zijnde onvoldoende. De MR zal in een brief 

aan het bestuur van Meerwerf Basisscholen haar zorg hieromtrent uiten. Tevens zal 

er gevraagd worden om een tijdspad. 

2. Informatie: 

a. Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de dagelijkse gang van zaken 

b. Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind 

d.m.v. Social Schools (een nieuwe app voor op uw telefoon) gaan we u in het nieuwe 

schooljaar regelmatig informeren over de dagelijkse gang van zaken op de school. U 

zult hier nog nader over geïnformeerd worden. 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgt u van de leerkracht van uw kind 

via de mail een document waarin u kunt lezen wat u thuis met uw kind zou kunnen 

doen om uw kind te ondersteunen bij schoolse zaken (groep 1 t/m 8). De ouders van 

de kinderen van groep 5 t/m 8 ontvangen tevens een huiswerkbulletin. Hierin kunt u 

lezen wat er op het gebied van huiswerk verwacht wordt in een bepaalde jaargroep. 

U heeft aangegeven dat u meer informatie wilt ontvangen over de vorderingen en 

ondersteuning van uw kind. In het team gaan we bespreken hoe we een extra contact 

moment gaan vormgeven. Uiteraard bent u vrij om een afspraak te maken met de 

leerkracht van uw kind als u vindt dat er zaken besproken dienen te worden.  

 

Belangrijke data 

 
25/4 Schoolfotograaf 

29/4 t/m 3/5 Vakantie 

13/5 Thema avond De Vreedzame School 

20/5 t/m 23/5 Avond-4-daagse 

22/5 Verkeersexamen groep 7 

23/5 Sportdag groep 8 

24/5 Margedag 1 t/m 8 (leerlingen vrij) 

29/5 Schoolreis 1/2 

30/5 t/m 31/5 Hemelvaart vakantie 

10/6 Tweede Pinksterdag (vakantie) 

11/6 t/m 21/6 CITO LVS toetsen 3 t/m 7 

14/6 J’dorp’s got talent 

24/6 Schoolreis 3/4/5 

25/6 Schoolreis 6/7 

27/6 Uitvoering Blazersklassen 19.00-20.00 

28/6 Margedag 1 t/m 8 (leerlingen vrij) 
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