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EXTRA EDITIE: Wat jullie vinden van de school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In onderstaand lijstje vindt u de scores (in percenten) bij onze stellingen. We hadden 42 respondenten, wat iets minder dan 
een derde van de gezinnen van onze school uitmaakt. 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 (dus 
relevant) 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 EN BETROKKENHEID 
Mijn kind gaat graag naar school.       95 % 
Mijn kind kan steeds bij zijn/haar leerkracht terecht.    88 %  
De kinderen hebben voldoende inspraak op school.     71 % 
                    (24% = geen mening) 
Mijn kind leert respectvol omgaan met anderen.     95 % 
 
Dit wou ik nog kwijt over / hebben we nog als opmerking bij het bovenstaand onderwerp: 
Leuk citaat: “Als er een probleem is, wordt er altijd naar een oplossing gezocht. Bedankt juf voor het 
eindeloze geduld en voor de goede zorgen” 
Bedenking: “Opvoeden moet niet op school gebeuren dus jullie moeten aan de slag met de kaarten die 
jullie krijgen. Daar wringt al eens het schoentje. Het zal wel gelinkt zijn aan tijd maar beleefdheid en 
respect blijken niet voor iedereen belangrijk, jammer genoeg” ***oude zeur modus uit*** 
 
Feedback van de school: 
De school probeert er alles aan te doen om de kinderen een goed gevoel te geven. Onze schoolvisie staat 
voor degelijk onderwijs maar met aandacht voor een leuke schooltijd. Daarom hebben we ook een 
kinderraad (de Hippe KInder Bende) alwaar vaak dingen besproken worden om de school en de activiteiten 
aangenamer te maken. Bij ‘inspraak op school’ zijn er toch ouders die de “HIKIBE” nog niet kennen. (zie 
website) 
 

ONDERWIJSKEUZES EN ACCENTEN      SCORE (akkoord) 
Mijn kind leert op school zelfstandig werken.     100 % 
Mijn kind leert op school samenwerken.        98 %  
Mijn kind wordt aangemoedigd om zijn mogelijkheden te ontwikkelen.    93 %  
De kleuterschool bereidt mijn kind goed voor op de lagere school.     81 % 
           (19 % = geen mening) 
De lagere school bereidt mijn kind goed voor op de secundaire school.                       60 % 
           (36 % = geen mening)   
Er zijn op school voldoende uitstappen.        81 % 
De schooluitstappen zijn zinvol.         98 % 
Mijn kind krijgt voldoende kans om buiten te spelen.      95 % 
 
Dit wou ik nog kwijt over / hebben nog als opmerking bij het bovenstaand onderwerp: 
Leuk citaat: “De extra's zijn een leuke oplossing om het lln aantal te verminderen tijdens 
middagspeeltijd.” 
Bedenking: “Bij grote hoeveelheden leerstof voor een aankomende toets mag meer door leerkracht 
aangestuurd worden ahv huistaakjes. Zelfstudie, planning en discipline om te leren is vaak nog te veel 
gevraagd (voor mijn kind althans).” 
 
Feedback van de school: 
We blijven werk maken van “leren leren”. Het algemeen stappenplan op onze school helpt hen na te denken 
over de juiste stappen.  

’t Open LUIKJE 
Resultaten enquête voor ouders 

VBS ’t LUIKERTJE, Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk 

Tel.: 052/35.04.41 

           https://www.facebook.com/tluikertje.be/  
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ZORGBELEID         SCORE (akkoord)  
Mijn kind krijgt op school de nodige hulp en zorg.     90 %  
De school heeft voldoende aandacht voor leerachterstand.    57 % 
                    (41 % = geen mening) 
De school heeft voldoende aandacht voor leervoorsprong.    50 %    

           (45 % = geen mening) 
 
Dit wou ik nog kwijt over / hebben nog als opmerking bij het bovenstaand onderwerp: 
Leuk citaat: “Kangoeroeklas is top, maar is slechts voor enkele lln van toepassing. Ook tijdens de les mag 
er soms wat meer uitdaging zijn voor leerlingen die de leerstof iets vlotter verwerken.”  
Bedenking: “Zij zouden meer extra taken of oefening en mogen krijgen. Soms is het huiswerk precies 
huiswerk van 1 of 2 leerjaren voor het leerjaar waar ze nu zitten.”  
 
Feedback van de school: 
Het inschatten van hoeveelheden en inhoud van huiswerk blijft een uitdaging! We proberen in de klassen van 
de lagere school voor onze hoofdvakken te werken met 3 “sporen” (minder sterke leerlingen, middengroep, 
sterkere kinderen). Op die manier proberen we tegemoet te komen aan niveauverschillen bij huiswerk (zie 
‘visie op huiswerk’ op de schoolwebsite) 
 
Bij de ‘leerachterstand’ en ‘leervoorsprong’ hangt het natuurlijk af hoe desbetreffende kinderen presteren.  
 

GEZONDHEID / BEWEGING / VEILIGHEID                                                                 SCORE (akkoord) 
De school besteedt voldoende aandacht aan gezonde voeding.   88 % 
De school besteedt voldoende aandacht aan beweging.    91 % 
De school organiseert voldoende sportactiviteiten.     88 % 
Het schoolgebouw is aangenaam en veilig voor mijn kind.    88 % 
De speelplaats is leuk voor mijn kind.      81 %  
Ik ben tevreden over de hygiëne op school.     93 % 
 
Dit wou ik nog kwijt over / hebben nog als opmerking bij het bovenstaand onderwerp: 
Leuk citaat: “Niet veel te beleven op de speelplaats zelf. Bij goed weer gelukkig de speeltuin ter 
beschikking.” 
Bedenking: “Kinderen komen vaak klagen over ruzie op de speelplaats, over plagen/pesten. Letterlijk met 
kleerscheuren thuiskomen. Gebrek aan toezicht?” 
 
Feedback van de school: 
Binnen onze schoolraad zijn we constant in gesprek over renovaties en het aanpakken van de veiligheid.  
Op dit moment zijn we achter de schermen bezig met de voorbereidingen van de bouw van een extra 
verdieping op de nieuwbouw achteraan. Ook zijn we volop aan het brainstormen over mogelijke 
uitbreidingen en optimalisering van de buitenspeelruimtes en de speeltijden.  
Door duidelijke regels (zie boekenwijzer in schoolagenda) en een extra “spelaanbod” (extra’s, 
speelgoedboxen, muzikale speeltijden, …) hopen we ook op minder ruzies. 
 
We werken achter de schermen aan een nieuw “sportbeleid”. 
 

COMMUNICATIE NAAR OUDERS EN OUDERBETROKKENHEID   SCORE (akkoord) 
De regels in het schoolreglement zijn duidelijk.     100 % 
De Luikermailtjes zijn duidelijk.         96 % 
De schoolwebsite is duidelijk en voldoende up-to-date.      93 %  
Als ouder voel ik me welkom op school.        90 % 
Ik kan als ouder terecht bij de klasleerkracht, directie, zorg en/of secretariaat.   95 % 
Als ik met vragen of problemen kom, probeert de school daar iets aan te doen.   88 % 
De school houdt rekening met de informatie die ik geef over mijn kind.    90 % 
Ik krijg van de leerkracht voldoende informatie over de leerevolutie van mijn kind.    95 % 
De school organiseert voldoende oudercontacten.       91 % 
De inhoud van de oudercontacten is goed en duidelijk voor mij.     93 % 
Ik weet wat het oudercomité doet en hoe ik zou kunnen aansluiten.     83 % 
Ik kom graag naar schoolfeesten.         88 % 
De voor- en naschoolse opvang is goed georganiseerd.      38 % 
          (62 % = geen mening) 
De schoolagenda of communicatie van de leerkracht is duidelijk.     93 % 
Mijn kind kan zijn/haar huiswerk zelfstandig maken.      74 % 
Het rapport is voldoende duidelijk.       100 % 
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Dit wou ik nog kwijt over / hebben nog als opmerking bij het bovenstaand onderwerp: 
Leuk citaat: “Super leuk om de luikermails te krijgen met alle info en ook de terugblik.”  
Bedenking: “Persoonlijk krijg ik liever iets sneller info over op te volgen werkpunten dan enkel tijdens de 
oudercontacten. Anderzijds zal de leerkracht waarschijnlijk de inschatting maken dat het niet nodig is om 
me sneller in te lichten. Ik heb in ieder geval nog nooit het idee gehad dat ik achter de feiten aanliep.”  
 
Feedback van de school: 
De reden waarom de oudercontacten verplaatst zijn naar Kerstmis (bij rapport 2), is omdat er in het begin 
van het schooljaar veel herhaling aan bod komt. Kinderen die echt vrij snel ‘problemen’ hebben, worden  
intern kort opgevolgd en besproken. In sommige gevallen roepen we de ouders al op oudercontact in oktober 
(bij rapport 1). 
 
Bij de ‘voor- en naschoolse opvang’ komt dit percentage wellicht van de lagere hoeveelheid kinderen die in 
de opvang zitten.  
 
 
 
Dit wou ik algemeen nog kwijt aan de school of hierbij zie ik nog zaken die voor verbetering vatbaar zijn: 
(enkele citaten) 
 
*We hebben na al die jaren zeker nog geen spijt dat we voor het Luikertje gekozen hebben. Jullie doen dat 
goed samen! 
*Goed bezig! We voelen een positieve evolutie door de jaren heen. 
*Weinig punten van verbetering aan te merken. Prima school en een leuk team gemotiveerde leerkrachten 
en zorgjuffen. Top!! Mijn zoon merkte enkel op dat hij graag samen met de kleuters speeltijd wil maar dat 
is vermoedelijk enkel omdat zijn kleine zus in september naar school komt. Wij begrijpen uiteraard dat dit 
organisatorisch niet altijd mogelijk is. 
*Bij uitstappen met de fiets moeten er meer begeleiders zijn. 2 of 3 begeleiders voor 50 kinderen is te 
weinig. 
* Bedankt voor jullie inzet! 
 
 

 
Wie hierover nog expliciet in dialoog wenst te gaan, kan altijd nog uitgebreid mailen of afspreken met de 
directie. Kleine details waarvan nog sprake bij de opmerkingen worden bekeken.  
De volledige samenvatting van de resultaten van deze enquête is beschikbaar bij de directie of de voorzitter 
van het oudercomité (kris@oudercomite-nijverseel.be) . 
 
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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