Samenvatting resultaten Kwaliteitsonderzoek 2019
In oktober 2019 heeft 63% van de ouders van ’t Otterke meegewerkt aan het
tevredenheidsonderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels allemaal binnen en
geanalyseerd. Ik geef u graag een samenvatting van de belangrijkste onderdelen.
Zoals al in het Otternieuws vermeld zijn we trots op de behaalde rapportcijfers.
Medewerkers scoren een 7,7, ouders geven ons een 7,8 en de kinderen komen uit op een
8,5. We zien dus dat dat iedereen heel tevreden is. Vergeleken met het vorige onderzoek
zien we ook dat de doelgroepen gemiddeld even tevreden zijn als in 2017.
Medewerkers, leerlingen en ouders zijn ofwel even positief, ofwel positiever dan het
landelijk gemiddelde. Alle doelgroepen (medewerkers, ouders en kinderen) zijn opvallend
tevreden over het onderwijskundig profiel van de school. Dit zien we ook terug bij de rubriek
‘Didactiek’; vergeleken met het landelijk gemiddelde zijn de doelgroepen positiever over het
samenwerken op school, zelfstandig werken en de gelegenheid die leerlingen krijgen om
elkaar te helpen. Leerlingen geven ook aan dat ze vinden dat ze goed begeleid worden op
onze school. Dit sluit mooi aan bij de Daltonpijlers die bij ons op school centraal staan.
Bij het analyseren van de resultaten valt de beleving van de veiligheid en sfeer op school ons
op. Zowel medewerkers, ouders als leerlingen zijn heel positief over de sfeer op school. De
interactie van leerkrachten met leerlingen en leerlingen onderling geven een heel positief
beeld ten opzichte van andere scholen. We vinden het belangrijk dat we iedere leerling zien.
De betrokkenheid van ouders is ook een rubriek waarbij we een mooie score terugzien. Dit is
een rubriek die voor de ontwikkeling van de leerlingen heel belangrijk is, waardoor wij ons
constant de vraag blijven stellen hoe we dit nog verder kunnen verbeteren. Hierbij vinden
we vooral de communicatie vanuit school naar ouders belangrijk. Hoewel dit niet
nadrukkelijk uit het onderzoek naar voren komt vanuit de scores van de ouders, nemen we
dit punt wel mee naar het volgende schoolplan.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten die we beschrijven aan de hand van het onderzoek. Zo
zien we dat de medewerkers willen groeien in het professioneel omgaan met elkaar zodat de
teamcultuur verbeterd wordt. Hier zijn we tijdens de studiedagen al mee aan de slag gegaan.
Ook willen we meer aan de slag willen met ICT in ons onderwijs en willen onze lessen meer
aan laten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ten derde is ook een wens om de
culturele en creatieve vorming van de leerlingen meer te stimuleren.
Een item waar door ouders duidelijk negatiever op gescoord is, is de opvang van de ziekte
van een medewerker. Helaas hebben we hier te maken met een landelijke trend in de
tekorten van leerkrachten. We doen ons best om hier zo helder mogelijk over te blijven
communiceren, maar begrijpen dat dit een lastig punt blijft.

Samenvattend kunnen we concluderen dat het onderzoek een heel mooi beeld geeft van
onze school. De verschillende doelgroepen zijn tevreden over het onderwijs en de school
lijkt succesvol aan te sluiten bij de waarden die horen bij Daltononderwijs. We nemen alle
bevindingen, ook de opmerkingen die gemaakt zijn mee bij het schrijven van het nieuwe
schoolplan!
Hartelijk dank voor ieders bijdrage!
Met vriendelijke groeten,
Monique Hermans

