Aantal leerlingen
Aantal respondenten
Algemeen
Mijn kind zit met plezier op deze school.
Ik zou deze school aan andere ouders aanraden.
Schoolgebouw
Het schoolgebouw is voor mijn kind aantrekkelijk.
Op school zijn de lokalen gezellig en verzorgd.
Sfeer & omgang
De sfeer op school is prettig.
De leerkrachten laten merken dat ze vertrouwen hebben in mijn kind.
De leerkrachten en leerlingen tonen respect voor elkaar.
Mijn kind kan goed opschieten met de leerkracht(en) in zijn groep.
Personeel
Mijn contact met de leerkracht(en) van mijn kind is goed.
De leerkrachten bieden mij voldoende gelegenheid tot een gesprek.
Bij problemen met mijn kind kan ik terecht bij het personeel.
Het personeel van de school is deskundig.
Veiligheid
De school heeft duidelijke gedragsregels voor leerlingen.
De school treedt duidelijk op tegen conflicten of geweld.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
Er is voldoende toezicht op school.
Schoolvisie
Ik denk hetzelfde over opvoeding, onderwijs en zorg als de school.
Ik heb de schoolgids gelezen.
De school draagt op een goede manier haar identiteit uit.
Informatie over school en onderwijs
De school informeert mij goed en op tijd.
De nieuwsbrief van de school is informatief en duidelijk.
De website van de school is informatief en duidelijk.
De school geeft duidelijke informatie over het onderwijsaanbod.
De school geeft duidelijke informatie over leerlingenzorg.
De informatie over testen die de school doet bij mijn kind is duidelijk.
Informatie over mijn kind
De school informeert mij regelmatig over de ontwikkeling van mijn kind.
De school geeft mij nuttige informatie over de kwaliteit van het werk van mijn kind.
De school geeft duidelijke informatie over de mogelijkheden voor mijn kind na het
verlaten van deze school.
De school geeft suggesties over hoe ik mijn kind kan helpen in zijn ontwikkeling.
Inspraak en participatie
De school geeft ouders voldoende mogelijkheden om invloed te hebben op de gang van
zaken.
De school betrekt mij bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor mijn kind.
De school betrekt mij bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief van mijn kind.
Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die de school biedt om ouders te betrekken bij
het onderwijs.
Onderwijs in de klas
Ik ben tevreden met de kwaliteit van het onderwijs dat mijn kind op deze school krijgt.
Wat mijn kind leert, sluit goed aan bij zijn mogelijkheden.
Leerkrachten benutten de positieve mogelijkheden en kansen van mijn kind.
Zorg en begeleiding
Ik ben tevreden over de zorg en begeleiding die mijn kind op school krijgt.
Ik ben tevreden over het handelingsplan van mijn kind.
De school herkent bij mijn kind probleemsituaties en positieve factoren en sluit hierbij aan in
de begeleiding.
Resultaten
Mijn kind leert voldoende op deze school.
Doordat er rekening wordt gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van mijn kind,
ontwikkelt het zich goed.
Op school krijgt mijn kind een brede persoonlijke ontwikkeling
(door bijvoorbeeld sociale, creatieve en lichamelijke activiteiten).
De zelfstandigheid van mijn kind wordt voldoende ontwikkeld.
De school bereidt mijn kind goed voor op het vervolgonderwijs.
De school bereidt mijn kind goed voor op de arbeidsmarkt.
De school leert mijn kind hoe het zijn vrije tijd kan invullen.
De school bereidt mijn kind goed voor op zelfstandig wonen.
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