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Afgenomen 28 maart 2019 tot en met 28 april 2019

Aantal respondenten 77

Aantal afgerond 63

Respons 82%

Waardering respons Uitstekend

Beoordeelde thema's

Thema Score

Veiligheidsbeleving 3,66

Het optreden van de leraar 3,41

De opstelling van de leerling 2,91

Welbevinden 3,47

Fysieke veiligheid 3,83

Sociale veiligheid 3,78

Psychische veiligheid 3,86

Materiële zaken 3,91

De Verbinding



Conclusie

De Verbinding scoort als school een 3,60. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 82%: 63 van de 77 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

We zijn tevreden met het aantal deelnemers aan de vragenlijst (63 deelnemers=82%) . We begrijpen heel goed dat het beantwoorden van veel vragen
lastig is voor de ouders. Daarom willen we de vragenlijst volgend schooljaar weer afnemen.

Bespreekpunt is dat ouders vermoeden dat hun kind niet altijd voor zichzelf opkomt (de opstelling van de leerling). En dat dit voor ouders lastig in te
schatten is. Ouders geven aan dat hun eigen kind zich aan de regels houdt, maar dat het kind vaak niets durft te zeggen van de andere kinderen. 
We hebben daarom als actiepunt het activeren van de groep ingezet. We willen dat de kinderen beter begrijpen hoe ze zich weerbaar kunnen
opstellen, zonder boos te worden ("stop hou op"). We willen daarvoor het eerstvolgende thema van KiVa inzetten over weerbaarheid (thema 3).

We zijn ook tevreden over de resultaten (gemiddeld cijfer=8,3). Wij denken dat het inzetten van KiVa veel duidelijkheid gaat geven over veiligheid op
school en dat we zo een duidelijke basiscultuur met elkaar kunnen neerzetten over hoe wij op school met elkaar omgaan. Ook Kion hebben we
betrokken in deze basiscultuur. 
Alle actiepunten komen terug in de KiVa lessen en regels. We delen bij ieder thema de ouder informatiebrief met ouders via Social Schools. De
algemene oudergids hebben we al met ouders en Kion gedeeld.
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