Kwaliteitsonderzoek 2011
In het voorjaar van 2011 is er op alle scholen van de Stichting PCBO Baarn-Soest een
kwaliteitsonderzoek gedaan onder de ouders, de leerlingen en het personeel van de
scholen.
Wij willen hierbij graag verslag doen van de uitkomsten voor onze school van dit
onderzoek.
Eerst maar eens de cijfers op een rijtje:
Responspercentage management:
Responspercentage personeel:

100 %
94 %

KMPO tevredenheidscores
Rapportcijfer management
Rapportcijfer personeel
Gemiddeld item score management
Gemiddeld itemscore personeel
Responspercentage ouders:
Responspercentage leerlingen:
KMPO tevredenheidscores
Rapportcijfer ouders
Rapportcijfer leerlingen 6 t/m 8
Gemiddeld item score ouders
Gemiddeld itemscore leerlingen 6 t/m 8

norm
7,7
7,6
3,6
3,5

schoolscore
7,7
7,4
3,7
3,5

norm
7,5
8
3,5
3,4

schoolscore
7,9
7,9
3,5
3,3

53 %
98 %

Hieronder treft u puntsgewijs de sterke en zwakke punten aan, zoals die door de ouders
en de leerlingen zijn aangegeven bij de gestelde vragen. Zij worden in de uitslag van de
enquête afgezet tegen het landelijk gemiddelde.
Positieve verschillen in de score van de ouders t.o.v. het landelijk gemiddelde
traden op bij de volgende vragen :
• Het gebouw is aantrekkelijk voor leerlingen.
• De school beschikt over voor voldoende computers voor de leerlingen.
• De computers staan voor de leerlingen op een fijne plek om te werken.
• De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur en voorzieningen.
• De school biedt adequate extra zorg en begeleiding.
• De school houdt toezicht tijdens het overblijven.
Negatieve verschillen in de score van de ouders t.o.v. het landelijk gemiddelde
traden op bij de volgende vragen :
• De school besteedt voldoende aandacht aan orde en discipline.
• De school besteedt aandacht aan verschillende geloven en culturen.

Positieve verschillen in de score van de leerlingen t.o.v. het landelijk gemiddelde
traden op bij de volgende vragen :
• Het gebouw is aantrekkelijk voor leerlingen.
• De school beschikt over voor voldoende computers voor de leerlingen.
• Het ICT-aanbod draagt bij aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving.
• De computers staan voor de leerlingen op een fijne plek om te werken.
• De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur en voorzieningen.
• De leerlingen leren voldoende op deze school.
Negatieve verschillen in de score van de leerlingen t.o.v. het landelijk gemiddelde
traden op bij de volgende vragen:
• De school besteedt voldoende aandacht aan orde en discipline.
• Leerlingen krijgen structureel de gelegenheid om elkaar te helpen.
• De leerkrachten hebben voldoende tijd om leerlingen te begeleiden.
• De leer- en hulpmiddelen zijn gevarieerd en actueel.
• De leerkrachten geven leerlingen feedback over hun rapport.
Hieronder treft u een greep uit de sterke en zwakke punten, zoals die door de ouders en
de leerlingen zijn aangegeven bij de open vragen.
De ouders: Wat ik goed vind aan deze school?
• Het pedagogisch klimaat. De kinderen voelen zich veilig op school
• Het is een gezellige vrolijke school.
• Aandacht voor de driehoek school-kind-ouder.
• De toegankelijkheid van de leerkrachten en de betrokkenheid van de directeur.
• Er worden veel activiteiten georganiseerd.
De ouders: Wat ik niet zo goed vind aan deze school?
• Veel informatie via briefjes. Waarom niet via de mail?
• Er is geen continurooster.
• Informeren als het niet goed gaat met mijn kind. (de driehoek school-kind-ouder)
• Grote groepen.
• Slecht toezicht in de pauze en voor schooltijd. Leerkrachten staan in een kluitje.
De leerlingen: Wat ik goed vind aan deze school?
• Eigenlijk alles en een paar dingen niet.
• Dat iedereen altijd behulpzaam is.
• Dat als we ruzie hebben, dat we uit mogen praten.
• Dat iedereen zichzelf kan zijn.
• Het schoolplein en de directeur en de juffen en natuurlijk niet te vergeten de
meesters.
De Leerlingen: Wat ik niet zo goed vind aan deze school?
• De wc’s worden goed schoongemaakt, maar de kinderen maken ze weer vies.
• De juffen en meesters moeten beter letten op slecht taalgebruik van de kinderen.
• Soms wordt er wel eens een kind gepest.
U zult begrijpen, dat wij als team aan de slag gaan, en al zijn, met de bevindingen uit dit
onderzoek. Via de maandmemo houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

