
Slotconclusies

De Verbinding scoort als school een 3,37. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 87%: 45 van de 52 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.

Het is mooi om te zien dat onze inzet al direct vruchten heeft afgeworpen. Ouders staan nu veel positiever ten opzichte van de communicatie dan bij
de start van het schooljaar voelbaar was. We krijgen als rapportcijfer een 7,7 gemiddeld. 
Aandachtsgebieden zijn er niet direct, maar worden door ons wel zo ervaren; 
-binnen het schoolklimaat hebben we meer aandacht nodig voor onze onderwijskundige aanpak, 
-in het onderwijsleerproces willen we aandacht voor het bieden van uitdaging en aansluiten op het niveau van de kinderen, 
-Bij informatie en communicatie willen we meer aandacht voor de informatie die we ouders geven over de ontwikkeling van de kinderen.

Samen hebben we vanuit deze aandachtspunten al een aantal concrete actiepunten geformuleerd: 
-We vinden het belangrijk om over te gaan op een digitaal systeem waarbij we nog beter de vordering/ontwikkeling van kinderen in kaart kunnen
brengen. 
-De mentoren en de intern begeleider brengen kinderen in kaart door middel van dit digitale systeem en het groepsoverzicht dat wordt besproken in de
groepsbespreking. 
-Op deze manier kunnen de mentoren werken met verschillende aanpakken waardoor kinderen uitgedaagd worden te werken op hun eigen niveau
met de daarvoor bestemde prikkelende en 
enthousiasmerende materialen. 
-Gedurende de dag is het belangrijk dat de mentoren door het goed in de gaten houden van de tijdsplanning meer tijd en ruimte krijgen om te werken
met kleine groepjes kinderen. Zodat we meer 
zicht krijgen op de individuele ontwikkeling van de kinderen.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 0 0,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 3 27,3%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 3 27,3%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 4 36,4%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 1 9,1%

Hoogste en laagste scores
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Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid)

1. In hoeverre gaat uw kind met plezier naar
school? 3,60 0% 0% 40% 60% 0%

3. Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige
aanpak van de school? 3,33 0% 2% 62% 36% 0%

Onderwijsleerproces

8. Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid
van de leerkrachten? 3,52 0% 0% 47% 51% 2%

7. Vindt u dat uw kind voldoende wordt
uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 3,20 0% 11% 56% 31% 2%

Informatie en communicatie

9. Hoe tevreden bent u over de informatie die u
krijgt over wat er op school gebeurt? 3,36 0% 11% 42% 47% 0%

10. Hoe tevreden bent u over de informatie die u
krijgt over uw kind? 3,00 0% 18% 64% 18% 0%
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