
 

 

ALGEMENE TEVREDENHEID 
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Als ik met een probleem kom, doet de school er iets aan.

Er wordt rekening gehouden met mijn mening.

Ik mag mijn mening geven op school.

Ik voel me betrokken bij de werking van de school.

De school komt haar afspraken na.

Ik vind de school betaalbaar.

Als ouder voel ik me welkom op school.

Mijn kind gaat graag naar school.
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SCHOOLGEBOUW,OMGEVING, MOBILITEIT EN VEILIGHEID 

 

 

SCHOOLTIJDEN, PAUZES EN TUSSENDOORTJES 
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Ik ben tevreden over de inrichting van de klaslokalen.

Ik ben tevreden over de speelmogelijkheden op de speelplaats.

Ik ben tevreden over de hygiëne en de netheid in de school.

Het schoolgebouw is veilig.

De schoolomgeving is verkeersveilig.
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Ik ben tevreden over de huidige schooltijden.

Ik ben tevreden over de organisatie van de opvang voor en na schooltijd.

De aangeboden middagmalen zijn goed en voldoende.

De aangeboden tussendoortjes zijn goed en voldoende.

Het huidige systeem met drankjes mag blijven bestaan.

Ik vind dat er enkel nog water mag worden aangeboden op school.



 

PEDAGOGISCH/DIDACTISCH 
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Ik weet wat mijn kind moet kennen en kunnen.

Er is genoeg aandacht voor het verwerven van kennis. (kennen)

Er is genoeg aandacht voor het verwerven van vaardigheden. (kunnen)

Er is genoeg aandacht voor gezondheids- en bewegingsopvoeding.

Er is genoeg aandacht voor creativiteit.

Er is genoeg aandacht voor het werken met de computer/tablet.

Er is genoeg aandacht voor cultuur (o.a. theater en bibliotheekbezoek).

Er is genoeg aandacht voor het milieu.

Er is genoeg aandacht voor het geloof.

Er is genoeg aandacht voor sociale ontwikkeling.

Ik ben tevreden over het aantal excursies (het er op uit trekken).

Ik ben tevreden over de meerdaagse uitstappen die georganiseerd worden.



PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN BEGELEIDING 

 

 

HUIS- EN STUDEERWERK 
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Ik word betrokken bij het overleg over mijn kind.

Ik krijg voldoende informatie over de ontwikkeling van mijn kind.

Mijn kind wordt aangemoedigd om zijn talenten te ontwikkelen.

Als mijn kind moeilijkheden heeft, krijgt het op school extra aandacht.

Ik ben tevreden over de begeleiding van leerlingen met leerproblemen.

Ik ben tevreden over de extra mogelijkheden voor sterke leerlingen.

Ik ben tevreden over de aanpak van de school bij pestproblemen.
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Mijn kind krijgt een aangepaste hoeveelheid huiswerk.

Mijn kind kan het huiswerk alleen maken.

Ik ben tevreden over de tijd die kinderen krijgen om hun taak te maken, zodat ze hun
werk leren plannen.

Ik vind huiswerk niet nuttig en overbodig.

De hoeveelheid studeerwerk is op maat van mijn kind.



SCHOOLLOOPBAANBEGELEIDING EN RAPPORTERING 

 

 

COMMUNICATIE 
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Ik ben tevreden over de overstap van 3de kleuter naar het 1ste leerjaar.

Ik ben tevreden over de voorbereiding op het secundair onderwijs.

Het rapport in het lager is duidelijk en overzichtelijk.

Ik ben tevreden over de periodes waarop gerapporteerd wordt (lager).

Ik ben tevreden over de rapporteringstekstjes voor de vakanties (kleuter).
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Ik ben tevreden over de mogelijkheden tot contact met de leerkracht.

De leerkrachten zijn bereikbaar en behulpzaam.

Ik ben tevreden over de mogelijkheden tot contact met de directeur.

De directeur is bereikbaar en behulpzaam.

De zorgcoördinator is bereikbaar en behulpzaam.

Ik ben tevreden over de informatie in het heen-en-weer-schriftje

en/of de schoolagenda van mijn kind.

Ik ben tevreden over de duidelijkheid van het schoolreglement.
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NIEUWE COMMUNICATIEVORMEN 

 

 

OUDERCOMITE EN OUDERPARTICIPATIE 
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De website van de school is aantrekkelijk.

Ik bezoek regelmatig de website van de school.

Ik bezoek regelmatig de klasblogs van de klas(sen) van mijn kinderen.

Ik bezoek regelmatig de facebookpagina van de school.

De (gele) papieren maandkalender mag afgeschaft worden,

ik volg digitaal en via de klasagenda van de kinderen.

Van mij mogen schoolfacturen gerust via mail verstuurd worden.

Er mag nog veel meer digitaal i.p.v. op papier gecommuniceerd worden.

Ik vind dat de school mee is met zijn tijd qua communicatie.
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Ik vind het belangrijk dat de school een oudercomité heeft.

Ik ben op de hoogte van de werking van het oudercomité.

Ik vind deze vragenlijst voor ouders een goed initiatief.


