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EXTRA EDITIE: Wat jullie vinden van de school?
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. Wanneer een vrij
hoog percentage “geen mening” heeft, geldt dit vaak als “ik weet het niet” of “het is voor mij niet van
toepassing”; maar dan heb ik dit ook opgenomen!
Indien vragen of suggesties van harte welkom! ☺ (contactgegevens onderaan)

STELLINGEN

SCORE (akkoord)

WELBEVINDEN / BETROKKENHEID
Deze vragen hadden betrekking op jullie indruk over hoe graag de kinderen (en de ouders zelf) naar
school komen.
Mijn kind gaat graag naar school.
92,2 %
Als ouder ben ik welkom op school.
91.1 %
Mijn kind kent de afspraken die gelden op school.
95.5 %
Er is wederzijds respect tussen leerkracht en kind.
93.3 %
Dit wou ik nog kwijt over het bovenstaand onderwerp:
Leuk citaat: “Mijn kind voelt zich goed op school”
Bedenking: “De info die ik vaak van mijn kind doorkrijg, geeft me de indruk dat er niet steeds respect is
naar het kind. Nu dit moet natuurlijk ook genuanceerd worden aangezien de info van een kind komt maar
dit geeft natuurlijk ook weer hoe een kind dit ervaart.”
Feedback van de school:
In sommige situaties kan het zijn dat er kinderen zijn die zich niet goed voelen. De oorzaak van dit gevoel is
kind- en situatiegebonden. Wij doen echter ons uiterste best om te zorgen dat iedereen zich goed voelt op
onze school, maar hebben dat niet altijd in de hand! Praten blijft hierin de belangrijkste stap!
INFORMATIE EN COMMUNICATIE
Deze vragen hadden betrekking op de informatie die jullie krijgen en wat jullie mening is over de
oudercontacten.
Als ouder ben ik goed op de hoogte van de afspraken die op school gelden.
93.3 %
Ik krijg tijdig voldoende informatie over de school.
97.7 %
De leerkrachten staan open voor vragen en zorgen van ouders.
97.8 %
Als ik de directeur nodig heb, kan ik met hem een afspraak maken.
95.6 %
Als er problemen zijn met mijn kind, word ik tijdig geïnformeerd.
68.9 %
(bijna 25 %: “geen mening”)
Als ik als ouder met een probleem kom, dan biedt de school een luisterend oor en wordt dit opgevolgd.
86.6 %
(meer als 13 %: “geen mening”)
De algemene oudercontacten geven een duidelijk beeld over de werking van de school.
88.9 %
Er zijn voldoende oudercontacten.
88.8 %
De individuele oudercontacten zijn goed georganiseerd (mogelijke dagen en uren). 91.1 %
De individuele oudercontacten geven een goed beeld van alle ontwikkeldomeinen van mijn kind.
95.5 %
De website geeft een goed beeld van de schoolactiviteiten weer.
84.6 %
De website is overzichtelijk en duidelijk.
77.8 %
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Dit wou ik nog kwijt over het bovenstaand onderwerp:
Leuk citaat: “Er is zeker een luisterend oor. Opvolging is er ook, al zijn er ook grenzen aan wat directie en
leerkrachten kunnen doen. Dit laatste is realistisch en maakt dat sommige issues onopgelost blijven.”
Bedenking: “Misschien meer nieuws op website zetten; nu worden ouders prima geïnformeerd via mail maar
door dit via website te doen vergroot je publiek; kans op meer publiciteit, ...”
Feedback van de school:
Onze website is zeker voor verbetering vatbaar, maar we doen er alles aan om snel zaken op de website te
plaatsen. Sommige klassen maken hier meer gebruik van dan anderen.
Voorts proberen we altijd “kort op de bal te spelen” wat betreft problemen bij kinderen. Dit kan natuurlijk
altijd nog beter! 😊
SCHOOLWERKING
SCORE (akkoord)
Deze vragen gingen over hoe de school omgaat met verschillende onderdelen (o.a. vakken).
Mijn kind wordt aangemoedigd om al zijn talenten te ontwikkelen.
88.9 %
Ik ben tevreden over de ontwikkelkansen die de school mijn kind biedt.
88.9 %
Ik voel me betrokken bij de werking van de school.
71.1 %
(20 % = “geen mening”)
Als mijn kind moeilijkheden ondervindt, dan wordt het positief benaderd.
73.3 %
(20 % = “geen mening”)
Als mijn kind moeilijkheden ondervindt, dan wordt het op school geholpen.
77.8 %
(bijna 20 % = “geen mening”)
De school heeft voldoende aandacht voor sport en bewegingsopvoeding.
88.9 %
De school heeft voldoende aandacht voor sociale vaardigheden.
86.6 %
Dit wou ik nog kwijt over het bovenstaand onderwerp:
Leuk citaat: “Ik vind het aangenaam dat het persoonlijk contact niet uit de weg wordt gezet .”
Bedenking: “Graag had ik toch wat meer vreemde talen gezien op school. Starten met Frans in het 5de
leerjaar is veel te laat. Nochtans blijft dit een belangrijke taal en vergroot later kansen op een goede job
(ik spreek uit ervaring).”
Feedback van de school:
We zijn zelf bezig met het bekijken welke zaken er op de markt zijn voor taalinitiatie ‘Frans’. Wellicht komt
dit er bij van 3e kleuterklas tot 4e leerjaar.
Onze leerkrachten “bewegingsopvoeding” zijn ook bezig met een heus ‘sportbeleid’ uit te bouwen.
VEILIGHEID / INFRASTRUCTUUR / HYGIËNE
Deze vragen gingen over de veiligheid in en rond de school.
Ik ben tevreden over de hygiëne op school.
84.4 %
Het schoolgebouw is veilig.
86.6 %
De schoolomgeving is verkeersveilig.
82.2 %
De school onderneemt voldoende initiatief om de schoolomgeving veilig te maken. 87.8 %
De speelplaats is ruim genoeg en biedt voldoende speelmogelijkheden.
68.8 %
(24.4 % niet akkoord!)
De speeltuin naast de school is een meerwaarde en er wordt voldoende gebruik van gemaakt.
84.4 %
De klassen zijn aangenaam en kindvriendelijk ingericht.
91.1 %
Dit wou ik nog kwijt over het bovenstaand onderwerp:
Leuk citaat: “Ik denk dat de school voldoende doet, rekening houdend met de beperkingen van de ligging
en leeftijd van het gebouw.”
Bedenking: “Ook op vlak van verkeersveiligheid geldt... ondanks de inspanningen zijn er nog altijd mensen
die te snel rijden, parkeren waar het niet hoort, enz. Dit is m.i. een politionele bevoegdheid. / Alles kan
beter maar dit is eerder ‘mentaliteit’ – gerelateerd.”
Feedback van de school:
Een school heeft maar een beperkt budget, maar los van dat gegeven proberen we elk jaar wel te investeren
in onze veiligheid en infrastructuur. Zo kwam er recentelijk onze nieuwbouw, werd de refter uitgebreid en
gerenoveerd en er kwam nieuwe verwarming. De volgende werken die “op til staan” zijn kleinere werken op
de speelplaats, de verfraaiing van de hoofdgang, schilderwerken in de turnzaal en dubbele beglazing in het
eerste leerjaar. We blijven investeren volgens onze mogelijkheden. De speelplaats blijft echter even groot.
Ideeën omtrent het beter besteden van de ruimte zeker welkom!
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OUDERCOMITÉ
SCORE (akkoord)
Deze vragen hielpen ons een zicht te krijgen op jullie standpunt inzake het oudercomité.
Ik vind het belangrijk dat de school een oudercomité heeft.
93.3 %
Ik ben op de hoogte van de werking van het oudercomité.
79.9 %
De school houdt rekening met de inbreng van het oudercomité.
51.1 %
(48.8 % = “geen mening of weet het niet”)
Het oudercomité beïnvloedt de werking van de school positief.
55,5 %
(44.4 % = “geen mening of weet het niet”)
Het oudercomité is makkelijk te contacteren.
73.3 %
(20 % = “geen mening”)
Dit wou ik nog kwijt over het bovenstaand onderwerp:
Hier werd bijna niets aan toegevoegd.
Feedback van de school:
Dit onderdeel wordt doorgegeven aan het oudercomité.
Het oudercomité is heel actief op facebook:
https://www.facebook.com/oudercomitenijverseel/
Hoe kan je hen contacteren?
Voorzitter:
Kris De Baerdemaeker
Penningmeester:
Marleen Van Eycke

kris@oudercomite-nijverseel.be
marleen.vaneycke@hotmail.com

MEERDAAGSE SCHOOLREIZEN
We wouden het draagvlak van onze skivakantie eens onder de loep nemen. Elk jaar gaan de kinderen
(die willen en kunnen) van 5e en 6e leerjaar tijdens de krokusvakantie op "skivakantie" naar
Oostenrijk. Deze skireis kost ongeveer 450 euro per kind. Er wordt voora l geskied en enkele
leerkrachten en hun families zorgen voor een onvergetelijke week met leuke avondactiviteiten.
Ik vind het een goed idee om op meerdaagse reis te gaan met de school.

75.5 %

Dit wou ik nog kwijt over het bovenstaand onderwerp:
Leuk citaat: “Naar zee, bos, boerderij kunnen de kinderen met hun ouders doorheen het jaar doen. Een
skivakantie krijgen doen niet veel gezinnen en is een unieke kans voor de kinderen en een ervaring rijker.”
Bedenking: “Ik hoop dat er aandacht is voor ouders die deze reis niet kunnen betalen, dat er daar bekeken
wordt hoe zij deel kunnen nemen.”
Feedback van de school:
Dit onderdeel werd ook bevraagd bij het personeel. De resultaten van dit onderdeel nemen we mee op in de
analyse van de enquête voor leerkrachten. Het feit dat er toch meer dan 75 % voorstander is voor een
meerdaagse reis, nemen we dus ook mee in onze discussie. Er zijn ook mogelijkheden tot financiële en
materiële ondersteuning. Hierover wordt zo goed als mogelijk gecommuniceerd.
Wij gaan hierover intern nog verder in overleg.

Wie hierover expliciet nog iets wil bijdragen, kan dit altijd doen. Net als over alle andere onderdelen,
kunnen jullie altijd nog uitgebreid mailen of afspreken met de directie.
Wij zullen er alles aan doen om rekening te houden met één ieders mening!?
Met vriendelijke groeten
Het schoolteam en meester Jan
Bastiaensen Jan
Directie
VBS ’t Luikertje
Nijverseelstraat 131
1745 Opwijk
052/35.04.41
directiejan@tluikertje.be
directie@tluikertje.be
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