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Tevredenheidsonderzoek
Onze school is voortdurend met de kwaliteit van het onderwijs bezig. In dat kader is het
voor ons erg belangrijk om te weten hoe u over de kwaliteit van ons onderwijs denkt. De
scholen van onze stichting hebben hiervoor ‘Integraal’ aangeschaft. Dit instrument meet
op diverse terreinen de kwaliteit van de school. Zo worden o.a. leerlingen, ouders en
leerkrachten gevraagd hun mening over de school aan te geven in een vragenlijst. Het
invullen van de vragenlijst geschiedt anoniem. Zowel de leerlingen van groep 5 t/m 8 als
de teamleden hebben de afgelopen weken al een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Wat
gebeurt er met alle verkregen informatie? Deze wordt anoniem verwerkt tot een
kwaliteitsanalyse. We gebruiken de uitslag om onze ontwikkelpunten zichtbaar te krijgen
en het schoolbeleid te maken.De uitslag van de vragenlijsten zullen we met de
Medezeggenschapsraad bespreken en na de zomervakantie in de Nieuwsbrief
publiceren.Vanaf dinsdag 4 juli willen we het oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren. U
ontvangt eerst een mail om het ouderportaal te activeren. Deze mail kunt u negeren!
Daarna ontvangt een een mail waarin staat dat de vragenlijst op het ouderportaal gereed
staat. De sluitingsdatum is 14 juli. Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening. We hopen
dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Dat zal ongeveer 30 minuten van
uw tijd in beslag nemen. Het is voor ons van groot belang dat veel ouder(s) en/of
verzorger(s) de vragenlijst invullen, en willen u vast hartelijk bedanken voor de
medewerking.
Nieuwsbrief en facebook
Misschien overbodig, maar toch nog maar even voor de duidelijkheid: nieuws van school
vindt u in de Nieuwsbrief. Facebook gebruiken we voor de “extra’s”.
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