
Beste ouders en verzorgers, 

In november 2018 is het tevredenheidsonderzoek, onder ouders, leerlingen en leerkrachten, van 

Beekveld&Terpstra  afgenomen.  

Alle leerkrachten en leerlingen van groep 6/7/8 en 62% van de ouders hebben de vragenlijst 

ingevuld. Dit betekent dat voor deze doelgroepen de resultaten representatief zijn. Een mooi 

resultaat, waarvoor we iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld hartelijk willen bedanken.  

Algemeen beeld 

Het rapportcijfer van de leerlingen (8,6) is opvallend hoger dan het landelijk gemiddelde. Eveneens 

laat de gemiddelde score zien, dat onze leerlingen meer tevreden zijn dan leerlingen op andere 

basisscholen in Nederland. Ook ouders (8,0) zijn meer tevreden dan ouders van andere basisscholen. 

Wat valt ons op 

De resultaten laten zien dat onze leerlingen graag naar school gaan, zich veilig voelen en positief zijn 

over de juffen en de meesters. Over de omgang tussen leerlingen en leerkrachten zijn ook ouders 

zeer te spreken.  Het schoolklimaat en pedagogisch klimaat zijn duidelijk uitblinkers! 

De scores van onze school zijn op vele gebieden boven het landelijk gemiddelde.  De items die er 

opvallend uitspringen zijn: 

 Veilig voelen op school 

 De lessen op school                                                                                                                                                                                                                              

 Schoolklimaat                                                                  

 
 ICT 

 Begeleiding van de leerlingen 

 Pedagogisch klimaat 

 Contacten 

 Sfeer 



De overige thema’s zoals: Onderwijsleerproces, informatie en communicatie, zorg, interactie met 

leerlingen, contacten, procedures en werkklimaat scoren allen op of boven het landelijk gemiddelde.  

Uit het vorige onderzoek was de score van ICT een aandachtspunt. We hebben in twee jaar tijd hierin 

een enorme slag gemaakt.  

Er komen in het onderzoek geen negatieve scores naar boven, waar wij uiteraard heel trots op zijn. 

Dat wil niet zeggen dat wij achterover gaan leunen. We blijven ambitieus en ons onderwijs is 

voortdurend in beweging. Het goede resultaat willen we vasthouden, daarvoor  zetten wij ons elke 

schooldag 100% in voor onze leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs.  

Alle kinderen zijn waardevol en gelijkwaardig. Er wordt binnen onze school gewerkt met toewijding 

en respect. Elk kind wordt gezien en er is oog voor een ieder in en om de school. Eveneens hebben 

wij oog voor de groep leerlingen als geheel. Je kan veel in je eentje leren, maar als er geen groep 

omheen zit, als je dat warme bad niet hebt, dan lukt dit niet. Aandacht bepaalt of je wel of niet 

gericht leert. Ieder mens wil gezien en gehoord worden en zich geliefd voelen. Iedereen heeft wel 

iets waar hij of zij  goed in is.  

We werken met elkaar hard om het onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen zo optimaal 

mogelijk te begeleiden. Onze valkuil  hierin is de werkdruk. De klassen zijn groot en we streven er 

elke keer weer naar meer handen in de klas te krijgen.  

We gaan borgen en bewaken om deze kwaliteit vast te houden. Uw bijdrage blijft daarvoor van 

belang. De school, De Kirreweie, dat zijn wij samen.                   
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