Kwaliteitsonderzoek 2019
Kwaliteitsonderzoek Stichting Meerkring
In maart 2019 is op alle scholen van Stichting Meerkring een
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen, ouders, medewerkers
en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor
dit onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijstenset Qschool primair
onderwijs van B&T organisatieadvies, aangevuld met eigen vragen over het
strategisch beleid van Stichting Meerkring.
Op deze poster leest u hoe ouders en leerlingen aankijken tegen de school en
het onderwijs op De Gondelier, waar zij tevreden over zijn en wat in hun ogen
nog wat extra aandacht nodig heeft. Ook ziet u hoe de resultaten van De
Gondelier zich verhouden tot de landelijke gemiddelden in het basisonderwijs
in Nederland.

Resultaten | Respons
De resultaten van een onderzoek
zijn vooral bruikbaar als er door
voldoende
mensen
is
meegewerkt. Wat ‘voldoende’ is,
hangt af van de grootte van de
doelgroep.
Bij
een
kleine
doelgroep
is
een
hoger
responspercentage nodig om de
resultaten
als
geldig
(representatief) voor de mening
van de hele doelgroep te
beschouwen dan bij grote
doelgroepen. Volgens een set
vuistregels is dit onderzoek voor
ouders
en
leerlingen
representatief.
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• De juffen en meesters kunnen volgens leerlingen nog duidelijker feedback geven op
hoe zij het doen op school.
• Ouders zijn het in grote lijnen met de leerlingen eens en geven specifiek aan dat de
school leerlingen nog beter uit kan dagen om zich maximaal te ontwikkelen.
• De informatie die ouders over hun kind ontvangen en de wijze waarop de school
met hen overlegt over hoe hun kind leert, kunnen beter, zo geven ouders aan.
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Het gemiddelde rapportcijfer wordt vastgesteld aan de hand
van één vraag: welk rapportcijfer geef je de school?
Ouders en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zijn op basis
van dit rapportcijfer ongeveer even tevreden als landelijk
gemiddeld is. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het
onderzoek uit 2017!
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• De respons onder leerlingen uit groep 6, 7 en 8 is erg hoog. Ook veel
ouders hebben aan het onderzoek meegewerkt. Dat is een mooie
verbetering ten opzichte van het vorige onderzoek!
• Leerlingen zijn tevreden over het schoolklimaat en geven aan met plezier
naar school te gaan. De scores die zij geven, zijn ongeveer even hoog als
die van de gemiddelde school van Stichting Meerkring.
• De ouders geven aan dat leerlingen zich veilig voelen op school en dat
leerlingen graag naar school gaan.
• Met name de scores die ouders hebben gegeven, zijn goed te vergelijken
met die uit het onderzoek van 2017. Over de gehele linie zijn de scores
een stuk hoger! Zij zouden onze school dan ook veel meer dan twee jaar
geleden aanraden aan andere ouders.

Uitkomsten | Aandachtspunten
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Uitkomsten | Waar zijn we trots op?
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*een lage score betekent een hoge mate van sociale veiligheid i.v.m. omgekeerde antwoordschaal **een hoge score betekent een hoge mate van sociale veiligheid
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