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Tevredenheidsonderzoek ouders Klimop  

Response  

 

Van de 73 gezinnen hebben wij 59 antwoorden terug ontvangen. Dat is 80% (vorige response was 

79%). Dat maakt dat we deze enquête betrouwbaar kunnen interpreteren. De response is uitstekend 

te noemen. 

De verdeling tussen ouder(s)/verzorger(s) met jongere en oudere kinderen op Klimop is in deze 

enquête gelijk verdeeld.  
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Algemene tevredenheid  
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Als wij kijken naar de hierboven gegeven antwoorden, dan kunnen wij stellen dat ouders tevreden 

zijn over de gang van zaken op Klimop. De communicatie rondom de ontwikkeling van kinderen lijkt 

aandacht te vragen. Wanneer wij kijken naar de percentages dan zien wij dat 84.7% (50 ouders) 

aangeeft hier tevreden over te zijn. 15.3% geeft aan hier “af en toe” tevreden over te zijn. Dat zijn 9 

ouders. Wij vinden het mooi om te zien dat hier over het algemeen tevredenheid over is. Natuurlijk 

blijft dit altijd een aandachtspunt voor ons als school. Dit hebben wij ook meegenomen in onze 

ambities voor het nieuwe schooljaar. Wij willen dan kritisch kijken naar het Mijnrapportfolio van de 

kinderen. Ook bij het item ‘Wordt u kind uitgedaagd zich te ontwikkelen?’ is er enige verdeeldheid. 

Volgend schooljaar wordt er nog kritischer gekeken naar een uitdagend aanbod bij de vakken voor 

leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.  

Verder geven ouders aan dat de school meer aandacht mag besteden aan verschillende culturen. Dit 

gebeurt binnen het thematisch gericht werken met Blink. Wij zullen ouders hier meer in mee gaan 

nemen.  

Verder is te zien dat het schoolgebouw redelijk positief ervaren wordt, maar er hierin nog 

ontwikkeling mogelijk is. Dit nemen wij uiteraard mee in de verbouwingsplannen. Tevens zal het 

schoolplein hierin meegenomen worden.  

Ouders scoren de algemene tevredenheid met een 7.78 
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Veiligheid op school 

 
De meerderheid van de ouders geeft aan dat de kinderen zich veilig voelen op Klimop. Dat vinden wij 
erg prettig. PBS is hier helpend bij.  
Een aantal ouders (10% “af en toe” en 1,7% “bijna nooit”) geven aan minder goed zicht te hebben op 
het handelen van de leerkracht bij ruzies, pijn en pestgedrag. Dit heeft natuurlijk onze aandacht. 
Iedereen moet zich prettig voelen op Klimop. De werkgroep PBS zal hier in het scholjaar 2022-2023 
extra aandacht voor hebben (zie het onderwijskundig jaarplan).   
 

Ouders scoren de veiligheid en welbevinden een 7,95  
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Overige vragen 
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Vragen vanuit de ouderverenging  
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Wanneer we kijken naar de reacties van ouders op de vragen van het kamp, dan zien wij dat de 

meeste ouders aangeven dat het kamp naar Ameland van toegevoegde waarde is. Echter zien wij bij 

de volgende vraag dat de meerderheid ook aangeeft dat een andere locatie ook geen probleem is. 

Wij zullen dit meenemen naar de oudervereniging en samen kijken hoe wij het kamp de komende 

jaren gaan invullen. Dit ook mede door het feit dat de kamplocatie op Ameland niet meer 

beschikbaar is, omdat deze mensen gestopt zijn.  

Ouders geven aan dat er meer schoolreisjes mogen zijn en dat het ondersteunen bij activiteiten niet 

altijd wenselijk is vanuit ouders (hulp bij rommelmarkt). Dit is haalbaar wanneer de ouderbijdrage 
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verhoogd zal worden. De meerderheid staat hier dan ook positief tegenover. De ouderverenging zal 

samen met de school hierin een beslissing in nemen.  

Ouders geven de volgende bedragen aan:  

• Ligt eraan wat 

ermee gedaan 

wordt. Maar 

ongeveer 50 

euro 

• 30 

• 40 

• 50 

• 15 

• 40 

• 65 

• 30 

• 25 

• Deze moet in 

verhouding staan 

tot activiteiten. 

Transparantie 

met wellicht een 

soort overzicht 

waaraan geld 

besteed gaat 

worden en dan 

sta ik open voor 

aanzienlijk hoger 

bedrag.  

• Afhankelijk van 

activiteiten 

• Wat nodig is 

• €100 

• 100 

• 35 euro per kind 

• 50 

• 20,00 

• 30 

• 40-50 euro 

• Het zelfde als 

andere jaren 

• 10 

• 40 

• 75 

• 25 

• 35euro  

• Prima, zoals het 

nu is. 

• 12.50 

• 50 euro 

• 15 

• €40 

• 35 

• 50 

• 30 

• 25 

• 30 

• 60 

• €30 

• 25 euro per jaar 

per kind 

• 20 

• 50-75 euro?  

• 50 

• 40 euro 

• 100 

• 200 

• 30 

• 80 

• 30 

• Is het nu €10,- ? 

Dan misschien 

€15 of €20,- 

 

Als laatste zien wij dat ouders de schoolfotograaf van meerwaarde vinden. Wij zullen dit voortzetten.    
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Overige opmerkingen bij de vraag: “Wat gaat goed bij het onderwijs op afstand?” 

• Het ligt geheel aan de inzet van de leerkracht.  

• Proberen het kind betrekken bij lesjes. En iedere dag even met de klas gezellig evalueren.  

• De extra tijden waarop kinderen kunnen inloggen als ze vragen hebben. 

• Ik vind het jammer dat wanneer een kind ziek thuis zit.. en dan vooral vanwege corona, 

dus niet echt ziek ziek, er vanuit school niets kwam over thuis werk... ik ben van mening 

dat er dan thuis wel iets aan school gedaan kan worden, mits een kind niet extreem ziek 

is. 

• Duidelijke weektaak 

• Museumbezoek vind ik echt een meerwaarde en daar leren ze echt veel van. Liever meer 

van die bezoekjes als schoolreisje naar een attractiepark. Dat kan met eigen gezin ook. 

En de schoolfoto’s zijn een meerwaarde als ze kinderen meer sturen om een goede 

houding aan te nemen. Die van dit jaar waren ronduit slecht. Dat ze niet lachen alla (je 

kan een kind in zo’n korte tijd er niet altijd opzetten zoals ze zijn) maar een ingezakte of 

rare houding kan wel opgelet worden.  

• 1e periode was het slecht geregeld maar de laatste keer onderwijs op afstand vond ik het 

echt aanzienlijk beter. Goede vooruitgang. 

• Momenten met de klas waren ok, alleen kwam e.e.a. traag op gang. 

• Goed geregeld!  

• Korte lijnen, snelle reactie via parro 

• Persoonlijk contact 

• Voorbereiding + Flexibiliteit bij omgaan met nieuwe systemen 

• Als er onderwijs op afstand gegeven wordt is dat goed. Maar ik zou het ook aanbieden als 

iemand incidenteel een langere periode afwezig is. Bijv standaard werkboekjes per groep 

en dan ook zorgen dat er wel contactmomenten zijn zodat kinderen aangesloten blijven.  

• "Communicatie ouders-school 

• Lesstof goed voorbereid " 

• "Een op één gesprekken. 

• Dagelijks contact moment mogelijk om vragen te stellen. 

• Weekschema." 

• Goede uitleg 

• In alle rust de taken kunnen maken  

• Dagelijks contactmoment en duidelijke weektaak met opdrachten.  

• Technisch werkte het prima! 

• Goed geregeld, bij de kleintjes overbodig  

• 2e x onderwijs op afstand was beter afgestemd op de kinderen maar hoop dat het niet 

meer nodig is. Komt niet ten goede van de kinderen! 

• Voldoende contact momenten en een duidelijke weekplanning 

• Ik vond het erg goed dat er klassikaal les gegeven werd…en dat er veel opdrachten 

zelfstandig thuis gemaakt konden worden. En ook dat er aandacht werd besteed aan 

andere aspecten dan alleen ‘leren’, zoals crea of gym. Ook een vragenuurtje was fijn.. 

• Hier is door corona een flinke boost in gekomen. Ik vind dat de leraren dit heel knap 

hebben gedaan 

• Je zag dat de jongere juffen/meesters er spelenderwijs en sneller oppakte dan de oudere 

generatie… het moet vooral leuk en leerzaam zijn om op afstand te werken..  
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• Er is al veel geleerd met online les, er werd steeds beter duidelijk wat de kinderen 

moesten maken. En tussendoor kon er altijd contact worden gelegd. Ook als de leerling 

aan de andere kant van t scherm even door de bomen t bos niet meer zag, top team 

Klimop! Voor jullie was t vast wennen en niet wat je wil maar super hoe jullie t in zo'n korte 

tijd hebben opgepikt. 

• Geen beeld bij  

• De lessen, het enthousiasmeren van de leerlingen, de kinderen betrokken houden bij 

school. het snel schakelen ook van de school. kan me wel voorstellen dat bij kinderen die 

moeite hebben met een vak, dit wel erg lastig vinden. maar kinderen worden er wel heel 

erg zelfstandig van.  misschien zou het kunnen helpen als er meer wordt gewerkt met 

filmpjes voor kinderen die extra uitleg nodig hebben.  

• Wekelijkse schema's 

• Er wordt snel geschakeld, de kinderen kunnen vrijwel direct en zelfstandig aan het werk. 

Complimenten voor de leerkrachten hoe ze dit steeds gedaan hebben. 

 

Algemene conclusie  

Wij zijn positief over de reacties die wij van ouders hebben ontvangen. Het is mooi te lezen dat 

ouders tevreden zijn over de ontwikkelingen van Klimop. De ontwikkelpunten die wij uit deze analyse 

halen, passen bij de ambities van de school. Deze ontwikkelpunten worden opgepakt en tevens 

besproken met het team en de MR. Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. De volgende 

vragenlijst zullen jullie ontvangen medio mei 2023.  


