Oudertevredenheid 2022
In de periode van 28 maart t/m 18 mei 2022 is middels een enquête een oudertevredenheidspeiling gehouden
voor OBS Wiene. Dit met behulp van een softwareprogramma van DUO. 25 respondenten hebben de enquête
compleet ingevuld. Dit betekent een respons van 76%. Hieronder worden per rubriek de scores toegelicht.
Onderwijs - 9,0
De ouders zijn zeer tevreden over het onderwijs op basisschool Wiene. Er wordt gewerkt met moderne
leermiddelen en er worden goede, gevarieerde lessen gegeven. Ouders geven hoge scores aan het feit dat er
vanaf groep 1 Engels wordt gegeven en dat de kinderen kooklessen krijgen.
Gepersonaliseerd leren – 8,2
Met betrekking tot gepersonaliseerd leren zijn ouders het meest tevreden over het feit dat er rekening
gehouden wordt met wat het kind goed en minder goed kan. Er valt winst te behalen in de zeggenschap die het
kind zelf heeft over de leerstof.
Algemene ontwikkeling – 8,7
Ouders van basisschool Wiene vinden kennisontwikkeling erg belangrijk voor een goede school. De ouders zijn
zeer tevreden over de aandacht die er is voor leerprestaties en het werken aan vaardigheden.
De meerwaarde die het team ziet in het buitenonderwijs, wordt onderstreept door de ouders. Zij geven hiervoor
een score van 9,2. Buitenonderwijs is een sterk gewaardeerd onderdeel van basisschool Wiene.
Waar de school in kan groeien, is de aandacht voor leefgedrag en voor de talenten van leerlingen.
Leerkracht – 8,8
In vorige oudertevredenheidsonderzoeken werd aangegeven dat ouders de leerkracht het meest belangrijk
vinden voor een goede school. Ouders zijn ook nu weer zeer tevreden over de leerkrachten op school. De
respondenten ervaren het contact met het kind en de ouder, de zorg voor een prettige sfeer en de
bereikbaarheid voor vragen als zeer positief. Het kind wordt gezien en de leerkracht is altijd bereid om te helpen.
In deze rubriek is de informatie over prestaties het enige punt dat lager dan een 8,8 scoort, maar met een 8,1
nog steeds een goede score.
Communicatie – 7,9
Ouders zijn tevreden over de communicatie op school. Ouders worden tijdig geïnformeerd bij problemen en
over belangrijke data. De contactmomenten met de leerkracht worden als positief ervaren. Er zijn korte lijnen
tussen ouders en school. De informatie op de website en het gebruik van de verschillende communicatiekanalen
zijn naar tevredenheid. Er wordt vanuit leerkrachten en directie altijd gestreefd naar duidelijke, transparante en
tijdige communicatie. Het is belangrijk om de aandacht voor dit doel te behouden.
Sfeer - 8,7
Ouders zijn erg te spreken over de sfeer in de klas. Ze geven aan dat kinderen het naar hun zin hebben, dat
kinderen aardig zijn voor elkaar. Kinderen vallen niet buiten de groep en durven zich te uiten op school.
Er heerst een sfeer van hoge betrokkenheid bij school en elkaar onder de kinderen, leerkrachten, directie en
ouders.
Veiligheid op school – 8,6
Op school wordt veel aandacht geschonken aan veiligheid en veiligheidsbeleving. Er zijn duidelijke regels,
waaraan leerlingen zich houden. Er is aandacht voor normen en waarde en school levert een bijdrage aan het
zelfvertrouwen van kinderen. Er wordt door een klein aantal ouders aangegeven dat hun kind wel eens gepest,
buitengesloten of gescholden wordt. De drukte rondom de parkeerplaats is een veiligheidsitem dat aandacht
blijft behoeven.
Schoolleiding / directie – 8,5
De ouders zijn positief over de directie van school. De locatiedirecteur is goed bereikbaar voor de ouders en
zorgt voor een goede organisatie.

Voorzieningen – 8,9
De ouders zijn zeer te spreken over de voorzieningen op school. Het schoolgebouw, de speelfaciliteiten en ICTmiddelen krijgen hoge scores. Ouders vinden dat het schoon en netjes is in school. De vernieuwing van het plein
was een goede zet. De ouders vinden dat de vernieuwing bijdraagt aan het speelplezier en dat het schoolplein
en buitenleslokaal aansluiten bij de visie van school.
De algemene tevredenheid van de ouders over basisschool Wiene is hoog. Het rapportcijfer dat de ouders
basisschool Wiene gemiddeld geven is een 8,2.
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