
 

Gaanderwijs - Samenvatting Tevredenheidsonderzoek mei 2021  
 

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 
 

✓ Responspercentage 65% (142 ouders).  

✓ Gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Landelijk is dit een 7,7.  

✓ 99% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan.  

✓ Voor 96% van de ouders is duidelijk wat de school te bieden heeft, voor 1% 
is dit niet duidelijk.  

✓ Volgens 94% van de ouders staat onze school goed bekend, 6% weet het 
niet.  

✓ De goede sfeer op school is het belangrijkste schoolkeuzemotief.  

✓ Volgens 96% voelen de leerlingen zich veilig op school.  

✓ 78% geeft aan dat Gaanderwijs een school is waar leerlingen uitgedaagd 
worden om zich optimaal te ontwikkelen.  

✓ Voor 53% onderscheidt de school zich duidelijk van andere scholen, 7% 
vindt dit niet, 40% weet het niet. 
 

 

Belang en tevredenheid  
Er is aan de ouders gevraagd wat zij belangrijk vinden voor een goede school. De vijf belangrijkste 

aspecten volgens de ouders van Gaanderwijs vindt u in onderstaand figuur, gevolgd door het 

tevredenheidscijfer van de ouders en het landelijk gemiddelde. 

 

Gaanderwijs Tevredenheidscijfer Alle scholen 
1. De leerkracht 8,2 8,0 
2. Sfeer 7,8 7,5 
3. Begeleiding 7,8 7,7 
4. Persoonlijke ontwikkeling 7,5 7,4 
5. Contact met de school 8,1 7,3 

 

1.De leerkracht  
De leerkracht wordt door de ouders als belangrijkste aspect voor een goede school genoemd. Veel 

ouders zijn daar tevreden over. Bijna alle ouders zijn tevreden over de deskundigheid en de inzet en 

het enthousiasme van de leerkracht (resp. 95% en 93% tevreden). Ook het contact met de leerkracht 

en de betrokkenheid van de leerkracht bij de leerlingen wordt goed gewaardeerd (beide 95% 

tevreden). 

 



2.Sfeer  
De sfeer wordt door ouders van Gaanderwijs gewaardeerd met een 7,8. Veel ouders zijn tevreden 

over zowel de sfeer in de klas als de omgang van de kinderen onderling (resp. 88% en 89% tevreden). 

Over de aandacht voor normen en waarden is 94% tevreden (1% ontevreden). 87% van de ouders 

ervaart Gaanderwijs als een Vreedzame school 

 

3.Begeleiding  
Bijna alle ouders zijn tevreden over de omgang van de leerkracht met de leerlingen. Over de 

begeleiding van leerlingen met extra leerbehoeften is 61% tevreden (10% ontevreden). Het 

aanbieden van de lesstof op verschillende niveaus wordt door 80% van de ouders goed gewaardeerd 

(15% weet het niet). 90% van de ouders is tevreden over de begeleiding van hun kind. 

 

4.Persoonlijke ontwikkeling  

Veel ouders (90%) zijn tevreden over het bevorderen van zelfstandigheid. Ook zijn veel ouders (87%) 

tevreden over de ruimte die hun kind krijgt om zich te ontwikkelen. 71% van de ouders is tevreden 

over de aandacht voor de diverse talenten van de kinderen (8% ontevreden, 21% weet het niet). 81% 

van de ouders is tevreden over de aandacht voor creatieve vakken (9% ontevreden). De aandacht 

voor muziek wordt door 87% van de ouders goed gewaardeerd (5% ontevreden). 

 

5.Contact met de school  
Veel ouders (89%) zijn tevreden over de informatie die zij ontvangen over wat er op school gebeurt, 

15 ouders (11%) zijn hier ontevreden over. 90% van de ouders is tevreden over de manier waarop de 

school omgaat met vragen en opmerkingen van ouders. (1% ontevreden, 9% weet niet). Ook de 

manier van communiceren en de bereikbaarheid van de schoolleiding worden door bijna alle ouders 

goed gewaardeerd. 

 

Minder belang, maar niet onbelangrijk  
In onderstaand figuur ziet u de vijf aspecten die ouders minder belangrijk vinden voor een goede 

school, weer gevolgd door het tevredenheidscijfer van de ouders en het landelijk tevredenheidscijfer. 

Gaanderwijs Tevredenheidscijfer Alle scholen 
6. Kennisontwikkeling 7,5 7,5 
7. Schoolregels 7,5 7,2 
8. Aandacht voor vaardigheden 7.7 7,4 
9. Omgeving van de school 7,1 6,5 
10. Schoolgebouw 8,4 7,2 

 

 

6.Kennisontwikkeling  
Over de aandacht voor rekenen en taal zijn veel ouders tevreden (resp. 82% en 83% tevreden, 

landelijk is dit voor beide 83%). 86% van de ouders is tevreden over de leerresultaten die de school 

bereikt bij hun kind (9% ontevreden). 70% vindt het thematische aanbod rondom de 

OGO/onderzoekslessen goed. 



7.Schoolregels 
Bijna alle ouders zijn tevreden over de duidelijkheid van de schoolregels. 56% geeft aan tevreden te 

zijn over de hoeveelheid huiswerk die hun kind meekrijgt, 7% is hier ontevreden over, de overige 

ouders weten het niet. Over de opvang bij afwezigheid van de leerkracht is 86% tevreden en 3% 

ontevreden. 

 

9./10. Omgeving van de school en schoolgebouw  
Bijna alle ouders zijn tevreden over de sfeer en inrichting van het schoolgebouw. De veiligheid in het 

gebouw wordt door 88% van de ouders goed gewaardeerd (1% is ontevreden en 11% weet het niet). 

Over de netheid en hygiëne binnen de school is 79% tevreden en 5% ontevreden. Veel ouders zijn 

tevreden over het schoolplein, zowel over de speelmogelijkheden als over de veiligheid. 

 

Aandacht voor vaardigheden  

Bijna alle ouders zijn tevreden over hoe hun kind leert samenwerken, zelf problemen leert op te 

lossen en hoe hun kind leert om een eigen mening te vormen. 59% van de ouders is tevreden over 

hoe hun kind leert omgaan met sociale media (36% weet het niet, 5% ontevreden). 

 

Corona  
Bijna alle ouders zijn tevreden over de duidelijkheid van de coronaregels op school. Veel ouders 

(90%) zijn tevreden over hoe het afstandsonderwijs werd vormgegeven (8% ontevreden). 

 

Positieve punten Aandachtspunten 
➢ De schoolleiding in het algemeen ➢ Veiligheid op weg naar school 
➢ Omgang leerkracht met de leerlingen ➢ Speelmogelijkheden op het plein 
➢ Manier van communiceren 

schoolleiding 
➢ Informatievoorziening over de school 

➢ Duidelijkheid van de schoolregels ➢ Aandacht voor creatieve vakken 
➢ Deskundigheid leerkracht ➢ Hoeveelheid huiswerk 
➢ Betrokkenheid leerkracht bij leerlingen ➢ Aandacht voor talenten 
➢ Aandacht voor normen en waarden  
➢ Contact met de leerkracht  
➢ Sfeer en inrichting schoolgebouw  
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