Een ouderbevraging = een grote troef!
79% onder jullie heeft gereageerd op deze enquête, BEDANKT! Bedankt ook aan de school voor de ondersteuning bij
het uitgedeeld krijgen van deze enquête.

Naast dit overzichtsrapport bestaat er ook een uitgebreid verslag dat u kunt nalezen op de website
(in het onderdeel Ouderraad) hierin vind u het cijfermateriaal rond elke gestelde vraag en de
aanbevelingen die gedaan worden naar de school vanuit de ouderraad.

Overzichts rapport: Ouderbevraging
Relatie ouder-school: De overgrote meerderheid is positief over dit onderwerp.
We voelen ons welkom op school,
krijgen voldoende de mogelijkheid om over ons kind
(of kinderen) te praten en voelen ons meestal wel gehoord.
Extra oudercontacten zouden toch geen overbodige luxe zijn,
voor kleuters zeker ook eerder in het schooljaar het
individueel contact organiseren en dit tijdig laten weten.
Een deel mensen is niet of onvolledig op de hoogte
wat de ouderraad doet.
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Relatie ouder-school

Informatie: Ook hier is de overgrote meerderheid positief.
We spreken gemakkelijk de leerkracht aan of kunnen
terecht bij de directeur. We krijgen meestal informatie op
het goede moment en vinden dat de jaarbrochure duidelijk
en volledig is. Een minpunt hier is de informatie op de
website, feedback leert ons dat dit voornamelijk gaat over
het uitblijven van de nieuwsbrieven.
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School en omgeving: Dit onderwerp werd minder positief beantwoord.
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Velen onder jullie zijn het vaak niet eens en zelfs ook
niet mee mening eens
eens
helemaal niet eens. We zijn met veel die niet tevreden zijn
met de verkeerssituatie rond de school terwijl we meestal
wel op de hoogte zijn van de veilige schoolroutes. Een
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minderheid is niet gelukkig met de huidige opvang-formule
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en we zijn met de helft voorstander om onze kinderen
School en omgeving
warm te laten ineten op school.
Wat betreft de infrastructuur van de speelplaats en het schoolgebouw zijn de meesten onder ons
tevreden, anderzijds zijn hierover toch enkele suggesties meegegeven. Ook wat betreft de opvangformule en de regelingen rond het middageten werden enkele suggesties gedaan.

Pedagogisch Klimaat: We zijn vaak, maar niet altijd tevreden over de aangehaalde onderwerpen.
geen

Velen onder ons vinden de fietsenstalling niet toereikend.
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Velen hebben geen mening over hoe de school omgaat met
eens
pesten en pestgedrag terwijl we in de suggesties en
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opmerking vaak signalen lezen dat jullie als ouder vinden dat
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jullie kind vaak over pesten praat thuis en hierover niet altijd
gehoor krijgen. We zijn gelukkig met de moderne inrichting
Pedagogisch klimaat
van de klassen en de netheid van het schoolgebouw.
Er gaan enkele stemmen op om de kleuters van de lager school te scheiden op de speelplaats. Er wordt
gesproken over de drankbedeling en meer bepaald grote aanbod ervan en de moeilijkheid der controle.

Onderwijsvormen: Dit onderwerp wordt enerzijds als positief ervaren en anderzijds zijn er veel
gezinnen zonder mening.
Misschien zijn het de kleuter-ouders die geen mening hebben
over huiswerk beleid en aandacht voor sociale relaties bij
overgang naar volgend jaar. Of misschien wordt hierover
gewoon minder nagedacht. Dit geldt trouwens ook, dan wel in
veel mindere mate, voor ervaringsgericht onderwijs, tijd voor
sport en aandacht voor creatieve ontwikkeling, deze laatste
zaken werden ook wel positief gezien!

Helemaal
mee eens
Helemaal
niet mee
eens

geen
mening

Niet mee
eens

Mee eens

Onderwijsvormen

Zorg: Een deel respondenten is niet tevreden over het onderwerp zorg en een deel gezinnen heeft er geen
mening over.

Onze kinderen voelen zich goed op de Tuimeling. We vinden dat er
meestal wel extra aandacht geschonken wordt wanneer het wat
moeilijker gaat. We weten dat we er, als ouders/begeleiders,
worden bijgehaald en dat we geadviseerd worden, maar we
hebben niet altijd het gevoel dat er iets met onze mening gedaan
word. Men is niet altijd opgezet met het snelle doorsturen naar de
logopedist.
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Lees het volledige rapport op de website van de school in het onderdeel Ouderraad
Indien u nog iets kwijt wil of indien u interesse heeft om mee te werken aan de (of een) project(en) van de
ouderraad, laat het weten door een mailtje te sturen naar ouderraad@tuimeling.be

