
Oudertevredenheidspeiling BRON april 2022 

Totaal aantal ouders/gezinnen school:  33 

Aantal ingevulde peilingen:   25 

 

De uitslag is op 9 juni in een overleg met een ouderpanel besproken worden, zodat nadere duiding 

mogelijk is. De vraag zal m.n. zijn waarom positief is over de bevraagde onderdelen. 

Vanaf 1 juli stelt Vensters (beheerder van Scholen Op de Kaart) benchmarkgegevens beschikbaar en 

is vergelijk met ander scholen mogelijk. 

 

Samenvatting bespreking ouderpanel: 

Tjjdens de bespreking met het panel kwam het onderstaande aan de orde: 

a. Schoolklimaat 

• De kinderen gaan met plezier naar school. Ouders wijten dit aan de gezelligheid, de 

huiselijkheid, de taakjes die kinderen hebben en vooral aan de persoonlijke aandacht. 

• Ouders zijn blij met de veiligheid. Men is ervan overtuigd dat dit het leerrendement ten 

goede komt. 

• Men vindt het zeer waardevol dat er tijd is om te kleuteren. Mooi dat er ook in groep 3/4 

nog ‘hoekenspel’ is. 

• Een kleine school heeft maar met weinig ouders te maken. Het is belangrijk dat alle 

ouders zich verantwoordelijk voelen (ook bijv. een jaarvergadering/lezing). 

b. Onderwijsleerproces 

• De ouders zijn zeer te spreken over het gevarieerde leerstofaanbod. Werken in thema’s 

en het verrijkingswerk van de plusgroep zijn daar positieve voorbeelden van. 

c. Informatie en communicatie 

• Ouders zijn zeer te spreken over de communicatie vanuit school (volledig, tijdig, correct). 

De Parro-app bevalt hen prima. Wel valt het op dat het aantal (gezellige) berichten per 

groep nog al verschilt. 

• Een nadeel van de Parro-app is dat ‘gezellige berichten’ en ‘belangrijke berichten’ via één 

kanaal gaan. Dat maakt terug zoeken voor de ontvangers lastig. 

• Soms zouden ouders wat vaker willen horen hoe het met hun kind gaat. Initiatiefname 

door leerkrachten zou op prijs gesteld worden. Als ouders voelt men zich bezwaard om 

zelf om informatie te vragen. 

d. Identiteit 

• Ouders zijn zeer te spreken over de identiteit van de school. Als concrete voorbeelden 

noemt men: het leren van Bijbelteksten (al zijn het er wel veel per jaar), het zingen van 

Psalmen/liederen, de Bijbelvertellingen (komen thuis terug!). 

• Ouders realiseren zich dat er cultuurverschillen zijn tussen de gezinnen. Dit leidt niet tot 

spanningen of lastige casussen. Men ziet deze verschillen vooral als een mooie uitdaging 

om kinderen vroeg voor te bereiden op een seculiere maatschappij. 

 



 

 



 

 

 


