
UITKOMSTEN | TIPS

>   Er kan meer tijd worden besteed aan het creëren van 
uitdaging voor meerbegaafde leerlingen.   

>   De school zou in de gespekkencyclus één gesprek kunnen 
opnemen zonder de leerling erbij.   

>   De school kan ouders nog beter op de hoogte houden van 
wat er in de klas gebeurt via berichten in het ouderportaal 
over de thema’s waaraan de leerlingen werken. Niet alleen 
achteraf, maar juist ook vooruitkijkend. En niet alleen 

  wát maar ook hóe er geleerd wordt.    

UITKOMSTEN | TOPS

Medewerkers
> De relatie tussen leerkracht en leerling is heel goed.
> Wij zorgen voor een brede ontwikkeling van leerlingen.
> Wij hebben oog voor het welbevinden van leerlingen.

Ouders
>  Wij zijn over het algemeen heel tevreden! Er zijn grote 

verbeteringen gerealiseerd ten opzichte van drie jaar 
geleden.  

>  Het contact met leerkrachten verloopt prettig. 
>  Leerlingen kunnen met problemen bij de leerkrachten 

terecht. 

Leerlingen (bovenbouw)
>  Wij zijn heel enthousiast over het atelier. 
>   Wij voelen ons prettig op school. 
>  Wij vinden het ict-aanbod bijdragen aan een uitdagende 

leeromgeving.
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UITKOMSTEN 
TEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK

 

In april 2021 is op OBS Wijdewormer 
in een kort tijdsbestek een 

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij 
aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, 

medewerkers en leidinggevenden gevraagd is 
hun mening te geven over hun school. 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van 
de vragenlijstenset Qschool PO van 

B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben 
leerlingen uit de middenbouw een foto-

opdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct 
besproken met het team en een groep ouders.
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