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In onderstaand lijstje vindt u de scores (in percenten) bij onze stellingen. 
Soms hebben we letterlijke citaten overgenomen.  
Wanneer er toch wat opmerkingen of bedenkingen waren (en het percentage onder de 80 % lag), wordt 
toegelicht wat we/jullie kunnen/zullen doen om dit aan te pakken.  
Gedetailleerde opmerkingen die hier niet zijn opgenomen, worden bekeken en besproken.  
Indien vragen of suggesties van harte welkom!   directiejan@tluikertje.be  

 
STELLING         SCORE (akkoord) 
Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert.     99 % 
Mijn kind wordt aangemoedigd om al zijn talenten te ontwikkelen.   88 % 

 Citaat: “Als school doen jullie veel inspanningen en krijgen de leerlingen vele kansen.  

Chapeau voor jullie creativiteit!” 

Mijn kind krijgt een aangepaste hoeveelheid huiswerk. 
 Leerkrachten  zijn volop zoekende naar de juiste manier van werken als gevolg van ons 

nieuw huiswerkbeleid! Indien dit minder vlot loopt, kan u altijd feedback geven aan de 
leerkracht via de agenda of via mail! 

 www.tluikertje.be >>> Visie op huiswerk (Nieuw!!!) 
Mijn kind kan zijn huiswerk alleen maken. 

 Kinderen in de eerste graad moeten natuurlijk hun weg nog vinden naar het zelfstandig aan 
de slag gaan met hun huiswerk. Het luidop lezen vergt een beetje opvolging thuis!  

 www.tluikertje.be >>> Visie op huiswerk (Nieuw!!!) 
Mijn kind gaat graag naar school.        92 % 
Er is wederzijds respect tussen de leerkrachten en de leerlingen.   92 % 

 Citaat: “Soms worden kinderen niet goed begrepen, leer hen ook omgaan met gedrag dat niet gepast 

is” 

Mijn kind kent de afspraken die op school gelden.     96 % 
Als mijn kind moeilijkheden heeft wordt het op school geholpen.  

 Onze school heeft een visie op “zorg”. Dat betekent dat we elk kind in zijn totaliteit 
bekijken en goed proberen op te volgen. Indien u toch het gevoel heeft, niet gehoord te 
worden of vragen te hebben bij de problemen van uw kind, kan u ons zeker contacteren. 
(directie: zie bovenaan) 

 Zorgleerkracht:  Lore Verdoodt (kleuterschool) lore.verdoodt@gmail.com  
    Peter Bosman (lagere school) peter.bosman@hotmail.com 

Ik krijg geregeld duidelijke informatie over de ontwikkeling van mijn kind.  85 % 
 Citaat: “Schoolresultaten duidelijk... algemene ontwikkeling kan beter.” 

Ik word betrokken bij het overleg van mijn kind. 
 Kinderen worden op school eerst intern besproken. Indien er vragen zijn naar de ouders toe 

of we hebben jullie mening nodig bij bepaalde stappen, nemen we zeker contact op met de 
ouders! Onze deuren staan “open” indien u vragen hebt bij dit onderwerp! 

Als ik met een probleem kom, doet de school er iets aan.  
 Bij deze stelling gaven vele ouders aan dat er nog geen problemen (aangekaart) zijn. 

Daardoor hebben verschillende mensen, “geen oordeel” of “niet van toepassing” aangeduid. 
Jullie blijven natuurlijk ook welkom met vragen, bedenkingen, problemen, suggesties, … 
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2 – MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF 

VBS ’t LUIKERTJE, Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk 

Tel.: 052/35.04.41 

           https://www.facebook.com/tluikertje.be/  
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De directeur is bereikbaar en behulpzaam.      88 % 
De school deelt geregeld mee wat ze doet.      99 % 

 Citaat: “Nieuwsbrieven via mail: perfecte aanvulling.” 

De school komt haar afspraken na.       92 % 
Als ouder ben ik welkom op onze school.      94 % 
Ik voel mij betrokken bij de werking van de school.      80 % 
Ik ben op de hoogte van de werking van het oudercomité.    83 % 

 https://www.facebook.com/oudercomitenijverseel/ 
Ik vind het belangrijk dat de school een oudercomité heeft.    94 % 
Ik ben tevreden over de hygiëne op school.      82 % 

 Citaat: “Na de renovatie van de toiletten is de hygiëne op dat vlak alvast opmerkelijk verbeterd.” 
Het schoolgebouw is veilig.  

 Zowel om ongevallen of ziektes te voorkomen en de veiligheid ten allen tijde te 
waarborgen, worden er maatregelen genomen. We werken ook met erkende instanties om 
deze veiligheid niet in het gedrang te laten komen. Zeker naar aanleiding van ons 
nieuwbouw – project wordt dit punt, samen met het schoolbestuur nauwgezet opgevolgd! 

 Foto’s van onze nieuwbouw vindt u op de website en op facebook! 
De schoolomgeving is verkeersveilig.   

 Op dit moment is dit zeker een “hot item”. We wachten op een aantal realisaties van de 
gemeente Opwijk: 

 Fietsstraat in de Dageraadweg: markeringen en borden 

 Verkeerssituatie in de Nijverseelstraat: heraanleg vòòr de schoolpoort 

 Schoolstraat in de Luikerweg: toestemming van de gemeente voor het sluiten van de 
straat (’s ochtends en ’s avonds) 

 Verschillende ouders wezen ook op het gedrag en de mentaliteit van andere ouders. We 
moeten proberen om ons op een verdraagzame en verkeersveilige manier te gedragen voor 
de veiligheid van onze kinderen!       

 
 
 
 
Vraag 22 en 23 waren “open vragen”. Hier konden jullie positieve of minder positieve bemerkingen 
achterlaten: 
 

 
Wat we heel leuk vonden om te lezen: 
Toffe school waar je je kind met een gerust hart elke dag naartoe brengt. 
Gemoedelijke, familiale sfeer. 
Gemotiveerde leerkrachten. 
Goede aanpak bij problemen. 
Voor- en naopvang op eigen school.  
Fietsgebruik wordt gestimuleerd. 
“Iedereen – kent – iedereen” sfeer. 
 
 
 
Waar we verder gaan over nadenken: 
Te weinig groen rondom de school. 
Gedrag beter leren begrijpen. 
Korter op de bal bij vechtpartijen op de speelplaats. 
Peuters gaan later binnen, terwijl ze het verst moeten gaan. 
Probeer niet teveel te verplichten. 
Geen zeep in de toiletten. 
 

https://www.facebook.com/oudercomitenijverseel/

