
 

 

 

Uitslag tevredenheidspeiling maart 2022 locatie ‘t Look 
 
De tweejaarlijkse tevredenheidspeiling onder leerlingen, ouders en het team van De Brembocht is in 
maart 2022 voor de vierde keer afgenomen. Via ParnasSys zijn de ouders in de gelegenheid gesteld 
om de vragenlijst in te vullen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben op school zelfstandig de 
vragenlijsten ingevuld. Hieronder vindt u de uitslag van de peiling uitgezet onder de leerlingen en de 
ouders van locatie ‘t Look. De tevredenheidspeiling van het team is intern geanalyseerd in 
combinatie met de leerling- en oudertevredenheidspeiling. De uitslag is besproken met de 
medezeggenschapsraad/schoolraad.  
 

Onderwerpen 

De inhoud van de vragenlijst komt overeen met die van voorgaande jaren waardoor een één op één 
vergelijking mogelijk is. De peiling bevat vragen over de volgende onderwerpen: 

º Kwaliteit;  
º Schoolklimaat (uitstraling van het gebouw en speelplaats); 
º Veiligheid (veiligheidsgevoel); 
º Welbevinden (plezier om naar school te gaan); 
º Pedagogisch handelen (van de leerkracht); 
º Lesgeven; 
º Ondersteuning leerlingen (de leerkracht geeft extra hulp); 
º Informatie.  

Daarnaast geven de leerlingen en de ouders ook een rapportcijfer aan de school. Deze vindt u 
onderaan dit document.  
 

Respondenten 

Leerlingtevredenheidspeiling 

De vragenlijsten zijn uitgezet onder alle leerlingen van groep 5 t/m 8.  
Het deelnamepercentage is 100%. 

Oudertevredenheidspeiling 

Van de 136 uitgezette vragenlijsten onder ouders hebben we er 58 ingevuld retour ontvangen. Dit is    
± 43 % respons (in 2020 42% respons). De uitkomst van de tevredenheidspeiling is gebaseerd op het 
aantal ingeleverde vragenlijsten.  
Een respons percentage tussen de 34% en 50% wordt beschouwd als een voldoende respons.  
 

Waardering van de scores 

  

Een score tot 2,50 Onvoldoende 

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) 

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende 

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed 

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend 

 
 



 

 

 

Algemene opmerkingen  

º De leerling- en oudertevredenheidspeiling is volledig anoniem. 
º Er is bij de uitslag van de leerlingentevredenheid bewust gekozen om geen onderscheid te 

maken tussen de verschillende groepen. We zien dat de uitslagen in de groepen over het 
algemeen overeenkomen, er zijn minimale verschillen.  

º We maken onderscheid tussen locatie ’t Look en locatie Huysackers.  
º Er zijn ouders die meerdere kinderen in verschillende groepen op school hebben zitten. 

Enkele ouders gaven aan dat zij het lastig vonden om een keuze te maken, omdat dit soms 
per kind en leerkracht verschilt.  

º Er is in de uitslag van de oudertevredenheidspeiling geen onderscheid te maken tussen 
verschillende groepen.  

º De uitslag van de tevredenheidspeiling van het team komt overeen met het beeld van de 
uitslag van de peiling onder de ouders en de leerlingen.  

 

Uitslag tevredenheidspeiling 2022 locatie ‘t Look 
 

Kwaliteit 

 

Gemiddelde 

leerlingen 

Waardering 

leerling 

Ouders Waardering 

ouders 

Totaal 3,59 Goed 3,45 Ruim voldoende 

Het is een goede school 3,44 Ruim 

voldoende 

3,45 Ruim voldoende 

Ik vind de leraar een goede leraar 3,76 Uitstekend 3,46 Ruim voldoende 

 
 
 

Schoolklimaat - uitstraling van het 

gebouw en speelplaats 

Gemiddelde 

leerlingen 

Waardering 

leerling 

Ouders Waardering 

ouders 

Totaal 3,40 Ruim voldoende 3,19 Voldoende 

Het is een gezellige school  3,43 
 

Ruim voldoende 3,28 Ruim 
voldoende 

Het is een verzorgde school 3,36 
 

Ruim voldoende 3,10 Voldoende 

 
 

Veiligheid - veiligheidsgevoel Gemiddelde 

leerlingen 

Waardering 

leerling 

Ouders Waardering 

ouders 

Totaal 3,53 Goed 3,46 Ruim voldoende 

Mijn kind voelt zich veilig op 

school 

3,59 
 

Goed 3,57 Goed 

Leraren treden op als er 

kinderen gepest worden 

3,46 
 

Ruim voldoende 3,28 Ruim voldoende 

 



 

 

 
 
 
 

Welbevinden - plezier om naar 

school te gaan 

Gemiddelde 

leerlingen 

Waardering 

leerling 

Ouders Waardering 

ouders 

Totaal 3,28 Ruim voldoende 3,45 Ruim voldoende 

Ik vind / mijn kind vindt het fijn 

om naar school te gaan 

3,20 
 

Voldoende 3,41 Ruim voldoende 

Ik heb / hij/) zij heeft het naar 

de zin op school 

3,38 
 

Ruim voldoende 3,48 Ruim voldoende 

 
 
 

Pedagogisch handelen - van de 

leerkracht 

Gemiddelde 

leerlingen 

Waardering 

leerling 

Ouders Waardering 

ouders 

Totaal  3,70 Goed 3,57 Goed 

De leraar is een aardige leraar 3,72 
 

Goed 3,60  Goed 

Hij/zij gaat op een prettige manier 

om met mij / mijn kind 

3,69 
 

Goed 3,53 Goed 

 
 
 

Lesgeven Gemiddelde 

leerlingen 

Waardering 

leerling 

Ouders Waardering 

ouders 

Totaal  3,69 Goed 3,43 Ruim 

voldoende 

De leraar geeft goed les 3,72 
 

Goed 3,47 Ruim 
voldoende 

De leraar leert mij / mijn kind 

veel 

3,67 
 

Goed 3,39 Ruim 
voldoende 

 
 

 

Ondersteuning leerlingen - de 

leerkracht geeft extra hulp 

 

Gemiddelde 

leerlingen 

 

Waardering 

leerling 

 

Ouders 

 

Waardering 

ouders 

Totaal  

 

3,54 Goed 3,31 Ruim voldoende 

De leraar helpt je / mijn kind als 

hij/zij iets niet begrijpt 

3,55 
 

Goed 3,34 Ruim voldoende 

De leraar geeft voldoende extra 

hulp als dat nodig is 

3,53 
 

Goed 3,28 Ruim voldoende 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Informatie Gemiddelde 

leerlingen 

Waardering 

leerling 

Ouders Waardering 

ouders 

Totaal  3.31 Ruim voldoende 3,23   Voldoende 

 

De school informeert mij 

voldoende over allerlei 

schoolzaken 

3,32 
 

Ruim voldoende 3,30 Ruim 
voldoende 

De school betrekt de leerlingen 

voldoende bij het verbeteren van 

de kwaliteit van de school 

3,29 
 

Ruim voldoende  - Vraag niet 
opgenomen in 
peiling 

De school informeert mij 

voldoende over de ontwikkeling 

van mijn kind 

- Vraag niet 
opgenomen in 
peiling 

3,17 Voldoende 

 
 
 

 Gemiddelde 

leerlingen 

Waardering 

leerling 

Ouders Waardering 

ouders 

Slotconclusie 3,51 
 

Goed 3,39 Ruim 
voldoende 

 
 
 

 Leerlingen Ouders 

Rapportcijfer schaal 1 tot 10  8.4 7.9 

 
 
Kijkende naar de uitslag van deze leerling- en oudertevredenheidspeiling kunnen we stellen dat de 
ingezette interventies, de positieve ontwikkelingen van de laatste jaren merkbaar en zichtbaar zijn in 
de dagelijkse praktijk.  
De aandachtspunten uit deze peiling (de uitstraling van de school/speelplaats en het informeren van 
ouders over de ontwikkeling van hun kind) pakken we op. U ontvangt hierover aanvullende 
informatie.   
We blijven doorpakken, evalueren en daar waar nodig zorgen voor verbeteringen, afstemming en 
borging van de in gang gezette ontwikkelingen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Strategisch Team Basisschool De Brembocht 
‘Samen maken wij het verschil’ 


