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nieuwsbrief 11  -  24 mei 2019 
 

Beste ouders   
 
Via deze nieuwsbrief wordt slechts één onderwerp uitvoerig toegelicht: de resultaten van de ouderbevraging.  
 
‘Meten is weten…’ daarom hielden we in maart een ouderbevraging i.s.m. met 
KOOGOO, een  overkoepelend orgaan dat ouders, ouderverenigingen en 
ouderraden in het officieel gesubsidieerd onderwijs ondersteunt, begeleidt en hun 
belangen behartigt. De bevraging ging vnl. over ‘communicatie, zorg en 
welbevinden van de leerlingen’. 
 
De bevraging gebeurde anoniem en was volledig vrijblijvend. Ouders die meerdere kinderen op onze school 
hebben, konden kiezen om de bevraging per kind, of voor het ganse gezin in te vullen. Ouders die thuis geen 
internet hebben en ook niet via familie of vrienden de mogelijkheid hadden om de bevraging in te vullen, 
konden dit op school doen, na telefonische afspraak met een medewerker van het secretariaat. De bevraging 
werd 159 keer ingevuld (waarvan 120 ‘als gezin’, dus voor meerdere kinderen). Voor 64 kleuters (+/- 52% van 
het aantal kleuters) en voor 112 leerlingen (+/- 50%) werd de bevraging ingevuld, waardoor we kunnen en 
mogen besluiten dat de resultaten betrouwbaar zijn voor onze werking. We zijn de ouders dankbaar die de 
bevraging ingevuld hebben en hopen dat bij een volgende bevraging meer ouders even de tijd willen nemen om 
de bevraging in te vullen.   

 
 
 
 
 
De ouders kregen per stelling telkens de keuze tussen vier antwoordmogelijkheden: ‘niet akkoord’, ‘eerder niet 
akkoord’, ‘eerder akkoord’ en ‘akkoord’.  
 
Om de antwoorden te verwerken werden de antwoorden ‘niet akkoord’ en ‘eerder niet akkoord’ samengeteld. 
Hetzelfde deden we met ‘eerder akkoord’ en ‘akkoord’.   
 
Per stelling werd dan bekeken of de resultaten van die aard waren om ‘verbetervoorstellen’ te formuleren. 
Indien slechts een verwaarloosbaar aantal antwoorden verwerkt werden, werd de stelling toch geanalyseerd en 
kritisch bekeken, maar uiteindelijk als ‘in orde’ beschouwd. Voorbeeld:   
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Met de resultaten ging het schoolteam aan de slag om de groeikansen rond deze thema’s aan te pakken. De 
resultaten werden gedetailleerd en kritisch bekeken en geanalyseerd. Verder in deze nieuwsbrief kunnen jullie 
de conclusies lezen. Bij meerdere conclusies werd een verklaring vermeld. Waar mogelijk, werden 
verbetervoorstellen geformuleerd.  
 
De oudervereniging heeft de volledige verwerking (met aantallen en grafieken) ontvangen. Ouders die graag de 
volledige verwerking willen bekijken, kunnen dat steeds via de oudervereniging, of na afspraak met de 
directeur.  
 
Mede dankzij deze uitvoerige bevraging kunnen we het volgende besluiten: 
 

- Onze school geniet een groot vertrouwen bij de ouders. 
- Voor enkele aandachtspunten die de school met de beschikbare middelen kan aanpakken, 
formuleerden we concrete verbetervoorstellen.  

 

Het ganse schoolteam bedankt de ouders voor het gestelde vertrouwen en voor het invullen van de 
bevraging ! 
 
Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer, Directeur 
 
 
Resultaten ouderbevraging 2019:  
 

Conclusie van de ouders… 
Ouders voelen zich welkom op de school. 

Het merendeel van de ouders vindt het makkelijk om andere ouders te contacteren. 

 verklaring + voorstel voor verbetering: 
Wegens wet op de privacy mag de school de contactgegevens van de ouders niet doorgeven. 
Via de oudervereniging en activiteiten kunnen ouders met elkaar in contact komen + direct contact 
aan schoolpoort. 
Tijdens eerste infoavond kunnen we een lijst leggen waarop ouders vrijblijvend gegevens kunnen 
uitwisselen om met elkaar in contact te komen.  
Klasouders vinden om brug tussen de ouders per klas/graad. 

De directie is makkelijk te contacteren. 

De klasleerkracht is makkelijk te contacteren. 

De vakleerkrachten zijn makkelijk te contacteren. 

Het secretariaat is makkelijk te contacteren. 
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Conclusie van de ouders… 
Het schoolteam staat open voor de suggesties van de ouders. 

De school organiseert voldoende oudercontacten. 

 verklaring + voorstel voor verbetering: 
Het is evenwel zo dat we in de lagere school meer oudercontacten organiseren dan in de 
kleuterschool naar aanleiding van het bespreken van de rapporten. Ouders hebben altijd de kans om 
een afspraak te maken. Indien de leerkracht merkt dat een gesprek noodzakelijk is, wordt dit ook 
gepland.  

De oudercontactmomenten zijn goed georganiseerd.  

Ouders kunnen tijdens het oudercontact steeds terecht bij de leerkrachten die ze wensen te spreken. 

Ouders kunnen op andere momenten steeds terecht bij de leerkrachten die ze wensen te spreken. 

De nodige informatie wordt aangeboden tijdens de oudercontacten. 

Ouders kunnen op een oudercontact de nodige informatie verkrijgen. 

Ouders worden voldoende betrokken bij de opvolging van hun kind. 

Ouders worden, indien nodig, betrokken bij het overleg van hun kind. 

De school heeft ontmoetingsactiviteiten om andere ouders te leren kennen.  

Ouders vinden het belangrijk dat de school een ouderwerking heeft.  

Ouders zijn op de hoogte van de ouderwerking in onze school. 

De ouderwerking is gemakkelijk te contacteren. 

De inbreng van de ouderwerking is voelbaar op school. 

De school geeft de ouders op een duidelijke en heldere manier informatie.  

De school geeft op regelmatige basis informatie over haar eigen werking. 

Wijzigingen in de schoolorganisatie worden tijdig en duidelijk aangekondigd. 

De school heeft mij voldoende geïnformeerd over alle mogelijke manieren om de school te bereiken (telefoon, 
e-mail, andere,…). 

Ouders hebben duidelijke en heldere informatie gekregen over de regels en afspraken die op school gelden. 

Ouders hebben het schoolreglement kunnen lezen. 

Ouders begrijpen alles in het schoolreglement. 

 verklaring + voorstel voor verbetering: 
Ondanks het schitterend resultaat zijn we ervan overtuigd dat enkele ouders het schoolreglement 
niet volledig begrijpen. Zij hebben steeds de mogelijkheid om dit te laten verduidelijken.  
Actie: Dit aanbod wordt ook tijdens beide infoavonden in september gecommuniceerd. 

De school komt haar afspraken na. 

De schoolwebsite is bekend voor de ouders. 

De schoolwebsite geeft de nodige informatie. 

De digitale kanalen van de school (anders dan de website) zijn bekend bij de meeste ouders.  

 verklaring: 
Andere digitale kanalen:  
E-mail van de school en ieder personeelslid is via e-mail (SO mail) te contacteren.  
Facebook en e-mail van de oudervereniging. 
Actie: Alle e-mailadressen van de leerkrachten worden vanaf 2018-2019 in het schoolreglement 
opgenomen. Alle leerkrachten geven hun e-mailadres tijdens de infoavonden van september. 

Het zorgteam is makkelijk te contacteren.  

 verklaring: 
Ouders kunnen te allen tijde via de klasleerkracht, secretariaat of directie een afspraak maken met 
het zorgteam.  De zorgcoördinator kan rechtstreeks gecontacteerd worden. 

Het CLB is makkelijk te contacteren. 

 verklaring: 
Ouders kunnen te allen tijde via de klasleerkracht, secretariaat of directie een afspraak maken met 
het CLB.   
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Conclusie van de ouders… 
School heeft voldoende aandacht voor leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning.  

 verklaring: 
Onze door de overheid beschikbaar gestelde middelen zetten wij maximaal in. 

Kinderen met specifieke noden (dyscalculie, dyslexie, autisme, ADHD,...) worden in onze school in voldoende 
maten geholpen.    

 verklaring + voorstel voor oplossing: 
Onze door de overheid beschikbaar gestelde middelen zetten wij maximaal in. Iedere klasleerkracht 
neemt individuele maatregelen zolang dit haalbaar is. De individuele leermiddelen (Adibib, Alinea, 
Bibboxen, hoofdtelefoons, study-buddy,…) worden verder ontwikkeld. 
Klasleerkrachten zouden intenser ondersteund kunnen worden naar hun individuele noden (gebrek 

aan middelen). 

Actie: De school kan hier weinig tot niets extra ondernemen, want de middelen worden door de 

overheid bepaald. De school zet de beschikbare middelen sowieso maximaal en op een creatieve 

manier in. We zoeken extra ‘mensmiddelen’ door het inschakelen van stagiairs orthopedagogie.  De 

school krijgt extra ondersteuning door het ondersteuningsnetwerk. 

Voor kinderen met specifieke noden (dyscalculie, dyslexie, autisme, ADHD,...) wordt rekening gehouden bij de 
evaluatie. 

Kinderen met studie gerelateerde moeilijkheden worden op school geholpen. 

Kinderen met niet-studie gerelateerde moeilijkheden worden op school geholpen. 

Kinderen met niet- school gerelateerde moeilijkheden worden op school geholpen. 

De meeste ouders hebben weet van de zorgbegeleiding op school. 

 verklaring: 
Indien er zorgnoden zijn, worden ouders sowieso onmiddellijk door de klasleerkracht of de 
zorgcoördinator gecontacteerd. De nodige zorggesprekken worden door de zorgcoördinator en 
eventuele externen (CLB, tolk, logopedist, andere begeleidingsdiensten) gevoerd. 

Er is een duidelijke communicatie rond de zorgbegeleiding op school. 

 verklaring + voorstel voor oplossing: 
Sinds dit schooljaar werd een op ouderniveau beperkte zorgvisie en -begeleiding naar de ouders 

gecommuniceerd. Dit werd als folder meegegeven met alle leerlingen. De zorgwerking werd tijdens 

de infoavond aan de ouders uitgelegd door de klasleerkrachten. De zorgwijzer (een op ouderniveau 

uitgebreide info over de zorgwerking) werd opgesteld en gecommuniceerd naar de ouders, indien 

nodig. Beide documenten staan ook ter beschikking op de website. Sinds dit schooljaar kleven de 

zorgleerkrachten een sticker in het agenda van de zorgleerlingen, wanneer er zorgondersteuning 

werd aangeboden. 

De zorgbegeleiding op school is goed uitgebouwd. 

 verklaring + voorstel voor oplossing: 
Door de uitbouw van de school kunnen we sinds schooljaar 2017-2018 beschikken over een beperkt 
zorgteam. Dit werd en zal nog verder uitgebouwd worden, afhankelijk van de beschikbare middelen 
die we krijgen van het departement onderwijs.  
In de kleuterschool is er geen continuïteit in het zorgteam. Vnl door het strikt toepassen van de 
regelgeving. Wenselijkheid betekent niet altijd haalbaarheid.  

Ouders ondervinden dat kinderen graag naar onze school gaan. 

Ouders ondervinden dat kinderen zich goed voelen op onze school. 

Ouders ondervinden dat hun kinderen de afspraken die op school gelden, kennen. 

Ouders ondervinden dat hun kinderen zich goed voelen in de klasgroep. 

Ouders ondervinden dat hun kinderen weten bij wie ze terecht kunnen op school met een persoonlijk 
probleem. 

Ouders ondervinden dat hun kinderen de lessen op school interessant vinden. 
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Conclusie van de ouders… 
Ouders ondervinden dat hun kinderen voldoende gemotiveerd worden op school.  

Ouders ondervinden dat er onvoldoende ingezet wordt op de talenten van hun kinderen. 

 verklaring + voorstel voor oplossing: 
Actie: naar volgend schooljaar toe zullen we dit opnemen in het professionaliseringsbeleid 
(talentenarchipel). 

Ouders ondervinden dat de door de school genomen maatregelen door de kinderen begrepen zijn.  

Ouders ondervinden dat de school in voldoende mate aandacht besteedt aan elke individuele leerling.  

Ouders ondervinden dat er wederzijds respect is tussen de leerkrachten en de leerlingen. 

Ouders ondervinden dat de school bij vaststelling van verandering van gedrag bij het kind voldoende 
communiceert naar het kind.  

Ouders ondervinden dat de school bij vaststelling van verandering van gedrag bij het kind voldoende 
communiceert naar hen toe. 

De directie is behulpzaam.  

De directie leidt op een correcte manier de school.  

De directie straalt enthousiasme uit.  

De leerkrachten zijn behulpzaam. 

De klas- en co-titularis zijn behulpzaam. 

De vakleerkrachten (LO en LBV) zijn behulpzaam. 

Het secretariaat is behulpzaam.  

De leerkrachten zijn deskundig in hun vak.  

De leerkrachten stralen enthousiasme uit.  
 
 

Conclusie van enkele ouders… Verklaring en acties die de school zal nemen… 
De schoolvisie te weinig zichtbaar.   De schoolvisie wordt momenteel bij alle beslissingen en in alle 

deelaspecten gerespecteerd, maar werd nog niet 

gevisualiseerd.Dit is een actiepunt voor volgend schooljaar. 

Hierover werden de nodige afspraken gemaakt, o.a. met de 

dienst ‘Marketing en Communicatie’ van het Stedelijk 

Onderwijs. 

In de lagere school kan de communicatie 
over de activiteiten vlugger. In de ganse 
school kan er meer rekening gehouden 
worden met laagdrempeligheid.     

In de lagere school zal het team vroeger communiceren in 
verband met activiteiten op school.  
Acties: 

1.  In de ganse school zullen we er ook steeds rekening 
mee houden dat alle activiteiten toegankelijk zijn voor 
alle kinderen.  

2. Verzamelen van carnavalskleren, laarzen, … . 

In de lagere school kan er meer ingezet 
worden op het aanbod voor de sterke 
kinderen.  

Tijdens de klaswerking ondernemen leerkrachten individuele 
initiatieven, maar hier ziet het schoolteam nog grote 
groeikansen. Er is dit schooljaar een opstart gebeurd van de 
kangoeroewerking, maar dit mag zeker nog verder uitgewerkt 
worden. Hiervoor zijn we sterk afhankelijk van de beschikbare 
middelen. We nemen het op in het professionaliseringsbeleid.  

Minder communicatie op papier.  Vanaf volgend schooljaar zullen we nog meer communiceren 
via mail. Wanneer de ouders verwacht worden een 
invulstrookje terug mee te geven, zullen deze ook altijd op 
papier meegegeven worden. Ouders die het wensen (in geval 
van scheiding) kunnen vragen aan de school om de 
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briefwisseling dubbel mee te geven.  

In de kleuterschool is de zorgwerking rond 
sociale en emotionele ontwikkeling nog niet 
voldoende uitgewerkt.  

Er zal in de kleuterschool structureel nagedacht worden om 
binnen de zorgwerking meer aandacht te schenken aan 
welbevinden en sociale en emotionele ontwikkeling. In de 
ganse school zal dit via professionalisering rond 
groepsvorming opgenomen worden.   

Ouderwerking is onzichtbaar dit schooljaar.  Dit zullen we bespreken tijdens de vergadering met de 
oudervereniging.  

Directeur is redelijk onzichtbaar. De job van directie is veeleisend en overbevraagd. De directeur 
wordt vaak op buitenschoolse vergaderingen, 
overlegmomenten en werkgroepen verwacht. Daarnaast heeft 
de directeur van onze school 2 deelinstellingen en moet zijn 
beperkte beschikbare tijd hierover verdelen. De directie zal 
proberen om op gepaste, haalbare tijden aan de schoolpoort 
te staan.  

In de kleuterschool zijn er te weinig 
gezamenlijke projecten en activiteiten met 
verschillende leeftijden door elkaar.  

Het schoolteam zal dit bespreken volgens mogelijkheid en 
haalbaarheid.  

Meerdere ouders vertonen foutief en 
onveilig verkeersgedrag in de buurt van de 
school.  

In de school is een werkgroep opgestart die werkt aan 
veranderingen rond de school om de verkeersveiligheid te 
optimaliseren.  
Actie: we blijven de ouders hierover aanspreken.  

Op voorhand inschrijvingen doen voor de 
filmavond.  

Dit is een activiteit van de oudervereniging. We zullen het 
doorgeven.  

 


