
 
 

 

Evaluatie kwaliteitsvragenlijst Beekveld & Terpstra  
 

Leerlingen 
Aantal respondenten: 107 leerlingen (groep 6 – 8) 
 
Onze leerlingen geven De Kleine Dichter een 8,7 gemiddeld, waarbij de grootste groep (44) een 9 

geeft. 

Het overgrote deel van de kinderen is tevreden met het onderwijs hier op school en hebben het naar 

hun zin bij ons op school. Uiteraard zijn er ook kinderen die een aantal vragen negatief hebben 

beantwoord. Hieronder een korte samenvatting van de resultaten van de leerlingen: 

Pedagogisch Klimaat 
Uit de vragenlijst kunnen we halen dat de kinderen positief gestemd zijn over het pedagogisch 
klimaat en de sociale veiligheid bij ons op school. Opvallend is dat een aantal (14) leerlingen ‘gaat 
wel’ hebben ingevuld bij de vraag ‘Hoe vind je het op school?’ tegenover 89 leerlingen die leuk of 
heel leuk hebben geantwoord. Daarnaast is opvallend dat 13 leerlingen vraagteken hebben ingevuld 
bij de vraag: Vind je de regels op school duidelijk?  
Ook de vraag Hoe goed ziet de juf of meester hoe je je voelt is door veel kinderen beantwoord met 
een vraagteken (21 leerlingen).  
 
Sociale Veiligheid 
55 kinderen geven aan zich veilig te voelen op/rond school en 51 kinderen geven aan zich heel veilig 
te voelen. 69 kinderen geven aan zich overal veilig te voelen op school. Terwijl 33 kinderen aangeven 
dat ze het niet weten.  
  

 
 

Op de vraag Word je weleens gepest op school is te zien dat 81 van onze kinderen antwoordt met 

‘nee, helemaal nooit’. 17 kinderen geven aan bijna nooit, 7 kinderen soms, 1 kind elke dag en 1 kind 

elke week.  

Opvallend is dat de grootste groep (99 ll) erg tevreden zijn over wat zij hier op school leren. De 

grootste groep (93) zijn tevreden over de uitleg van hun leerkracht, 6 leerlingen hebben deze vraag 

beantwoordt met niet.  



 
 
Aan het einde van de vragenlijst worden er ook nog tips gegeven. Opvallend hier is dat veel kinderen 

een opmerking maken over het schoolplein, het voetbalveld en meer gym.  

 

Ouders 

Aantal respondenten: 121 

De school wordt door de ouders beoordeeld met een 7,8 gemiddeld.  

Pedagogisch klimaat: 

Ouders scoren over het algemeen positief of zeer positief op de verschillende onderdelen (meer dan 

90%) binnen de categorie pedagogisch klimaat. Op de vraag ‘In hoeverre houdt de leerkracht in de 

gaten hoe mijn kind zich voelt?’ hebben 10 respondenten negatief geantwoord.  

Sociale veiligheid: 

Over het algemeen geven ouders aan een positief beeld te hebben van de sociale veiligheid op 

school. Opvallend is dat 42 van de 121 ouders aangeven dat hun kind soms gepest wordt door 

andere leerlingen. Bij deze vraag geven 67 van de 121 ouders aan dat hun kind nooit wordt gepest. 

Ook het feit dat 23 ouders aangeven dat hun kind soms expres pijn wordt gedaan door 

medeleerlingen is opvallend. 25 van de 121 ouders geven aan dat hun kind soms bang is voor 

medeleerlingen. Tot slot geven ouders over het algemeen (83 van de 121) aan tevreden te zijn over 

de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag.  

Onderwijs en leren: 

108 van de 121 ouders zijn tevreden over wat hun kind leert op school. 91 van de 121 ouders geeft 

aan dat zijn/haar kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen.  

Bij de vraag over aansluiting op het niveau van de leerling en voldoende uitdaging tijdens de lessen 

valt op dat rond de 20 ouders negatief scoren.  

Over het algemeen (rond de 90%) zijn ouders positief over de uitleg van de leerkracht en het zien van 

het kind. Gemiddeld over de verschillende vragen is te zien dat rond de 10% van de ouders hier een 

negatieve score geven.  De scores op ICT en de verschillende methodes zijn in score vergelijkbaar.  

96 van de 121 ouders zien graag dat Engels wordt aangeboden vanaf groep 1.  

De ouders zijn verdeeld over het onderwerp Huiswerk op de Kleine Dichter. Ze neigen niet naar voor 

of tegen.   

Afstemming en ondersteuning 

17 van de 121 ouders staan negatief tegenover de wijze waarop de leerkrachten hun onderwijs 

afstemmen op de onderwijsbehoeftes van het kind, 84 ouders waren positief. Van de 121 ouders 

waren 13 ouders negatief over de mate waarin de leerkrachten duidelijk maken wanneer leerlingen 

extra zorgbehoeftes hebben. 12 ouders waren negatief over de begeleiding die hun kind gekregen 

heeft, 57 ouders waren positief en 49 ouders vulden een vraagteken in.  



 
 
Bij de vragen over het Voortgezet Onderwijs waren er 85 ouders die een vraagteken hadden 

ingevuld. 13 ouders beoordeelden de overgang naar het VO negatief, 17 positief. Dit is opvallend. De 

informatievoorziening rondom de overgang naar het VO is positiever, 4 ouders negatief, 27 ouders 

positief. 8 ouders waren negatief over het schooladvies ten opzichte van het huidige niveau van de 

leerling, 21 ouders waren hier positief.  

Communicatie en inspraak: 

Ouders zijn positief over de mogelijkheden om ouders bij het onderwijs te betrekken (98 van de 121). 

Zij zijn, op 7 ouders na, positief over het onderwijs dat gegeven wordt op school. De ouders zijn (op 1 

ouder na) allemaal positief over de directeur en de wijze waarop zij haar taken uitvoert. Ouders zijn 

positief (gemiddeld ongeveer 90%) over de helderheid van de missie en visie van De Kleine Dichter 

en de communicatiemiddelen van school. Opvallend is dat 19 van de 121 ouders aangeeft niet 

tevreden te zijn met de informatie die men krijgt over het kind. 98 van de 121 ouders is hier tevreden 

over.  

Ouders hebben over het algemeen een voorkeur voor het digitaal inplannen van de 

tienminutengesprekken. Zij geven aan het rapport overzichtelijk te vinden. 34 van de 121 ouders 

geven aan dat niet alle informatie die men in een rapport verwacht ook daadwerkelijk in het rapport 

staat. Dit is opvallend. 78 van de 121 ouders geven aan dat alle informatie die zij verwachten erin 

staat.  

De ouders kennen, over het algemeen, de taken van de MR en hebben het gevoel inspraak te 

hebben. 7 van de 121 ouders hebben hier negatief op gescoord. Ouders zijn, over het algemeen, 

positief over de klachtenregeling maar 42 van de 121 ouders weet niet wie de vertrouwenspersoon 

op school is. 14 van de 121 ouders vindt dat er niet voldoende gelegenheid is om te komen kijken 

naar (thematische) voorstellingen, 104 ouders staan hier positief tegenover.  

 

Leerkrachten 

Aantal respondenten: 29 

De school wordt door de leerkrachten beoordeeld met een 8.4 gemiddeld (waarbij 19 een 8 geven, 8 

een 9 en 1 zelfs een 10).  

Pedagogisch Klimaat 
Gemiddeld genomen zijn de leerkrachten positief tot zeer positief gestemd over het pedagogisch 

klimaat op DKD. Volgens de leerkrachten gaan de kinderen graag naar school, voelen zij zich veilig en 

hebben zij het naar hun zin in de groep. 1 respondent is ontevreden over de manier waarop de 

leerlingen met elkaar omgaan, tegenover 25 die hier tevreden over zijn.  

Sociale veiligheid 
Onder dit kopje valt het pesten, ruzies, elkaar pijn doen en verschillen tussen kinderen.  
Opvallend is dat alle leerkrachten vinden dat de school adequaat optreedt bij pestgedrag. Op de 
vraag of er gepest wordt antwoorden 25 leerkrachten soms. Twintig leerkrachten antwoorden soms 
op de vraag ‘Leerlingen doen elkaar expres pijn.’  
 



 
 
Onderwijs en leren 
Het onderwijs wat de school biedt, het kunnen van de leerlingen, het samenwerken, het zelfstandig 
werken, ict, methodes en inrichting schoolgebouw vallen onder Onderwijs en leren. Gemiddeld 
gezien beantwoorden 27 van de leerkrachten deze vragen positief tot zeer positief.  
 
Afstemming en ondersteuning 
Onderwijsbehoeften, meer begaafde leerlingen, ‘zwakkere’ leerlingen en onderwijsleerproces van 
kinderen worden onder dit kopje genoemd. Hier wordt positief tot zeer positief op beantwoord.  
 
Communicatie en inspraak 
Over de communicatie en inspraak op DKD zijn de leerkracht positief tot zeer positief. Hier valt visie, 
kwalitatief onderwijs, beleid, communicatie, directeur, inspraak onder andere onder. Er worden geen 
negatieve antwoorden gegeven.   
 
Werkklimaat en professionele cultuur 
Het werkklimaat en de professionele cultuur wordt als positief/zeer positief ervaren. Een enkeling (1 
van de 29) is negatief over de effectiviteit van de vergaderingen, de werkdruk en de besluitvorming.  
 


