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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vragenlijst ouders van Rehoboth. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het
kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Identiteit 3 vragen

Kwaliteit 3 vragen

Schoolklimaat 3 vragen

Veiligheid 3 vragen

Welbevinden 3 vragen

Pedagogisch handelen 3 vragen

Lesgeven 3 vragen

Ondersteuning leerlingen 3 vragen

Informatie 3 vragen

Rapportcijfer 2 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 29 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Rehoboth

Adres Jan van Nassaustraat 3

Postcode + Plaats 8281ZC GENEMUIDEN

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 4 april 2019 tot 26 april 2019.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 122

Aantal afgerond 60

Responspercentage 49%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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1 -- (0,0%)

2 - (0,8%)

3 + (39,2%)

4 ++ (58,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (1,7%)

Identiteit: 
Gemiddelde score 3,58

97,5% scoort 3 of 4

Identiteit

GSES GSOS +/- DEV

3,58 0,51

Ik ben tevreden over hoe de school haar identiteit uitdraagt 3,70 0,49

Ik ben tevreden over hoe leerkrachten de kinderen voorbereiden op de samenleving
(burgerschapsvorming) 3,47 0,50

Sterke punten

Ik ben tevreden over hoe de school haar identiteit uitdraagt

Men is het eens over

Ik ben tevreden over hoe de school haar identiteit uitdraagt

Ik ben tevreden over hoe leerkrachten de kinderen voorbereiden op de samenleving (burgerschapsvorming)

Analyse

We vinden het fijn om te merken dat het handelen vanuit onze reformatorische identiteit goed merkbaar is. Ook in de komende schoolplan periode
willen we dit vasthouden en uitbreiden met name rondom mediaopvoeding.
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1 -- (0,0%)

2 - (2,5%)

3 + (27,5%)

4 ++ (64,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (5,8%)

Kwaliteit: 
Gemiddelde score 3,65

91,7% scoort 3 of 4

Kwaliteit

GSES GSOS +/- DEV

3,65 3,48 +0,18 0,53

Ik vind onze school een goede school 3,67 3,48 +0,19 0,54

Onze leerkrachten zijn goede leerkrachten 3,64 0,52

Sterke punten

Ik vind onze school een goede school

Onze leerkrachten zijn goede leerkrachten

Bespreekpunten

Ik vind onze school een goede school

Onze leerkrachten zijn goede leerkrachten

Analyse

Naast de identiteit is de kwaliteit een heel belangrijk onderdeel op school. In grote mate komt naar voren dat dit ook naar tevredenheid blijkt te zijn. Wij
proberen voortdurend bezig te zijn met het geven van kwalitatief onderwijs. Dat voelen wij ons ook verplicht. Daardoor zijn er ook wel eens wijzigingen
in programma's en lesmethoden of aanpakken in het lesgeven, alles ten bate van het verbeteren van de kwaliteit. Natuurlijk zijn er daardoor wel eens
zaken die misschien niet helemaal fijn zijn of niet goed lopen; ieder kind is ook weer uniek en soms niet gebaat bij een bepaalde aanpak. Mocht dit ook
bij u het geval zijn, dan gaat de leerkracht daar graag met u over in gesprek.
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (30,8%)

4 ++ (67,5%)

0 Niet van toepassing/weet niet (1,7%)

Schoolklimaat: 
Gemiddelde score 3,69

98,3% scoort 3 of 4

Schoolklimaat

GSES GSOS +/- DEV

3,69 3,32 +0,36 0,46

Ik vind onze school een gezellige school 3,66 3,43 +0,23 0,47

Ik vind dat onze school er netjes uitziet 3,71 3,21 +0,50 0,45

Sterke punten

Ik vind dat onze school er netjes uitziet

Ik vind onze school een gezellige school

Men is het eens over

Ik vind dat onze school er netjes uitziet

Ik vind onze school een gezellige school

Analyse

Orde en netheid zijn belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Ook al is ons gebouw bijna 40 jaar oud, we proberen er goed voor te zorgen.
Terecht werd opgemerkt dat het deco-team een goede bijdrage daar aanlevert. Wij zijn erg blij met dit team, zij weten iedere keer weer opnieuw de
school mooi aan te kleden. 
Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat kinderen orde en netheid aangeleerd krijgen. We zijn bijvoorbeeld scherp op het rustig door de gangen
lopen, opruimen van je eigen spullen, etc. Ook het stimuleren van gescheiden afvalinzameling is in de achterliggende jaren de school binnengekomen.
In ieder lokaal zijn daarvoor verschillende prullenbakken en ook in de pauze staan op het plein verschillende plastic containers. Zo proberen we om al
vroeg aan te leren om na te denken over een gezond milieu. 
Wanneer er netheid is, is er ook plek voor gezelligheid. Dat vinden wij ook fijn om terug te horen.
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1 -- (0,0%)

2 - (2,5%)

3 + (30,0%)

4 ++ (53,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (14,2%)

Veiligheid: 
Gemiddelde score 3,59

83,3% scoort 3 of 4

Veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,59 3,23 +0,36 0,55

Ons kind/onze kinderen voelen zich veilig op school 3,66 0,51

Ik vind dat de leraren optreden als er kinderen gepest worden 3,51 3,23 +0,28 0,58

Sterke punten

Ons kind/onze kinderen voelen zich veilig op school

Ik vind dat de leraren optreden als er kinderen gepest worden

Bespreekpunten

Ik vind dat de leraren optreden als er kinderen gepest worden

Ons kind/onze kinderen voelen zich veilig op school

Analyse

Ieder kind moet zich veilig voelen op school. Ieder jaar wordt er door de leerlingen van groep 5 tot en met 8 een vragenlijst ingevuld of zij zich veilig
voelen op school. De IB-er, tegelijk ook de anti-pest coördinator, inventariseert de resultaten en wanneer het nodig blijkt te zijn gaat zij met een leerling
in gesprek. Daarnaast is er tijdens de kindgesprekken ook ruimte om dit onderwerp met ieder kind te bespreken. Naast deze vaste momenten in een
schooljaar kan een kind altijd bij een leerkracht terecht wanneer hij/zij zich onveilig voelt. 
Wij vinden het heel belangrijk dat wanneer uw kind(eren) zich onveilig voelt/voelen op school dat u dat vroegtijdig bij ons komt vertellen. We kunnen
betere in een beginstadium iets proberen op te lossen dan wanneer al iets is geëscaleerd!
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1 -- (1,7%)

2 - (0,0%)

3 + (26,7%)

4 ++ (70,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,8%)

Welbevinden: 
Gemiddelde score 3,68

97,5% scoort 3 of 4

Welbevinden

GSES GSOS +/- DEV

3,68 0,56

Ons kind/onze kinderen vinden het fijn om naar school te gaan 3,67 0,57

Ons kind/onze kinderen heeft/hebben het naar hun zin op school 3,69 0,56

Sterke punten

Ons kind/onze kinderen heeft/hebben het naar hun zin op school

Ons kind/onze kinderen vinden het fijn om naar school te gaan

Bespreekpunten

Ons kind/onze kinderen vinden het fijn om naar school te gaan

Ons kind/onze kinderen heeft/hebben het naar hun zin op school

Analyse

Iedere ouder wil graag zien dat zijn of haar kind met veel plezier naar school gaat. 97,5% geeft aan dat dit het geval is, dat is heel erg fijn. Er zijn
diverse redenen dat een kind zich soms niet fijn voelt in de groep. Zijn er meer signalen of langdurige signalen? Ook daarover gaan we graag met
elkaar in gesprek.
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (35,0%)

4 ++ (65,0%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Pedagogisch handelen: 
Gemiddelde score 3,65

100,0% scoort 3 of 4

Pedagogisch handelen

GSES GSOS +/- DEV

3,65 0,48

Ons kind/onze kinderen vinden hun juf of meester aardig 3,67 0,47

Ik vind dat de leerkracht op een prettige manier met ons kind/onze kinderen omgaat 3,63 0,48

Sterke punten

Ons kind/onze kinderen vinden hun juf of meester aardig

Ik vind dat de leerkracht op een prettige manier met ons kind/onze kinderen omgaat

Men is het eens over

Ons kind/onze kinderen vinden hun juf of meester aardig

Ik vind dat de leerkracht op een prettige manier met ons kind/onze kinderen omgaat

Analyse

De diversiteit onder de kinderen is ook merkbaar in ons team. We hebben een mooi team, dat staat voor een goede onderwijskwaliteit. In het nieuwe
schooljaar worden weer drie nieuwe collega’s aan het team toegevoegd.
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (30,8%)

4 ++ (68,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,8%)

Lesgeven: 
Gemiddelde score 3,69

99,2% scoort 3 of 4

Lesgeven

GSES GSOS +/- DEV

3,69 0,46

Ik vind dat de leerkracht(en) van mijn kind(eren) goed lesgeeft/lesgeven 3,69 0,46

Ik vind dat de leerkracht(en) mijn kind(eren) veel leert/leren 3,68 0,47

Sterke punten

Ik vind dat de leerkracht(en) van mijn kind(eren) goed lesgeeft/lesgeven

Ik vind dat de leerkracht(en) mijn kind(eren) veel leert/leren

Men is het eens over

Ik vind dat de leerkracht(en) van mijn kind(eren) goed lesgeeft/lesgeven

Ik vind dat de leerkracht(en) mijn kind(eren) veel leert/leren

Analyse

Het lesgeven is het belangrijkste onderdeel van het werk van een leerkracht. Dit heeft daarom ook voortdurend onze aandacht en stellen wij ons zelf
de vraag: hoe kunnen wij de lesstof nog beter overbrengen? In de afgelopen jaren hebben we ons verdiept in het expliciete directe instructie model, dit
heeft ook in de komende schoolplan periode onze aandacht. Daarnaast werken we ook veel aan coöperatieve werkvormen zodat het niet alleen
overdragen van de lesstof is maar dat het een samenspel wordt met de leerlingen in de klas. 
Fijn dat de oudermorgens zo gewaardeerd worden, u zit daarmee direct bij het proces wat uw kind(eren) dagelijks meemaakt.
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1 -- (0,0%)

2 - (5,0%)

3 + (33,3%)

4 ++ (52,5%)

0 Niet van toepassing/weet niet (9,2%)

Ondersteuning leerlingen: 
Gemiddelde score 3,52

85,8% scoort 3 of 4

Ondersteuning leerlingen

GSES GSOS +/- DEV

3,52 0,60

Ik vind dat de leerkrachten goed helpen als mijn kind(eren) iets niet (zo snel)
begrijpt/begrijpen 3,55 0,56

Ik vind dat de leerkrachten voldoende extra hulp geven als dat nodig is 3,49 0,63

Sterke punten

Ik vind dat de leerkrachten goed helpen als mijn kind(eren) iets niet (zo snel) begrijpt/begrijpen

Bespreekpunten

Ik vind dat de leerkrachten voldoende extra hulp geven als dat nodig is

Ik vind dat de leerkrachten goed helpen als mijn kind(eren) iets niet (zo snel) begrijpt/begrijpen

Analyse

In de komende schoolplanperiode willen we ons opnieuw bezighouden met de ondersteuning die onze leerlingen nodig hebben. De verschillen tussen
de kinderen willen we meer inzichtelijk proberen te krijgen en hoe we daar beter mee om kunnen gaan binnen de tijd die we hebben. 
Verder is er met ingang van dit schooljaar ingezet op extra onderwijsassistentie, samen met de leerkracht wordt gekeken welke ondersteuning
belangrijk is in de groep en welke inzet daarvoor gevraagd wordt.
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1 -- (0,0%)

2 - (5,8%)

3 + (33,3%)

4 ++ (45,0%)

0 Niet van toepassing/weet niet (15,8%)

Informatie : 
Gemiddelde score 3,47

78,3% scoort 3 of 4

Informatie

GSES GSOS +/- DEV

3,47 3,20 +0,27 0,62

Ik vind dat de school mij voldoende op de hoogte houdt van allerlei schoolzaken 3,61 3,21 +0,40 0,55

Ik vind dat de school de leerlingen voldoende betrekt bij het verbeteren van de
kwaliteit van de school 3,26 3,18 +0,08 0,66

Sterke punten

Ik vind dat de school mij voldoende op de hoogte houdt van allerlei schoolzaken

Bespreekpunten

Ik vind dat de school de leerlingen voldoende betrekt bij het verbeteren van de kwaliteit van de school

Ik vind dat de school mij voldoende op de hoogte houdt van allerlei schoolzaken

Analyse

Communicatie is erg belangrijk. We proberen dit altijd zo goed mogelijk vorm te geven, een van onze kernwaarde is openheid. Tegelijk beseffen we
ook en ondervinden we het ook wel eens dat we toch nog iets eerder hadden kunnen communiceren. Het is een belangrijk punt wat we zeker vast
willen houden. Uit de opmerkingen die bij dit onderdeel waren geplaatst zijn enkele mooie suggesties gedaan om het verder te verdiepen!
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8,4

8,4

Rapportcijfer

Ik geef de school het rapportcijfer

Analyse

We zijn erg dankbaar en verwonderd dat we zo'n mooi cijfer hebben gekregen. Samen met u als ouders proberen we het onderwijs zo goed mogelijk
vorm te geven aan uw kind(eren), onze leerling(en). Zoals door sommigen is opgemerkt bij het onderdeel kwaliteit moet het niet altijd om een cijfertje
gaan, dat is ook bij deze enquête zo. Bovenal vinden we het belangrijk dat we merken dat we als school en ouders om elkaar staan om de Bijbelse
boodschap aan de kinderen door te kunnen geven in de verschillende lessen die de kinderen iedere dag opnieuw krijgen. Met al de verschillende losse
opmerkingen die gedaan zijn, is dit wel het belangrijkste en laten we elkaar daarin blijven vinden, ook voor de toekomst!
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Identiteit 3,58 0,51

Kwaliteit 3,65 3,48 +0,18 0,53

Schoolklimaat 3,69 3,32 +0,36 0,46

Veiligheid 3,59 3,23 +0,36 0,55

Welbevinden 3,68 0,56

Pedagogisch handelen 3,65 0,48

Lesgeven 3,69 0,46

Ondersteuning leerlingen 3,52 0,60

Informatie 3,47 3,20 +0,27 0,62
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Slotconclusies

Rehoboth scoort als school een 3,62. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 49%: 60 van de 122 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de
Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 0 0,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 0 0,0%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 3 10,3%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 15 51,7%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 1 3,4%

Hoogste en laagste scores

16



Beleidsterrein GSES

Identiteit

Ik ben tevreden over hoe de school haar identiteit uitdraagt 3,70

Ik ben tevreden over hoe leerkrachten de kinderen voorbereiden op de samenleving (burgerschapsvorming) 3,47

Kwaliteit

Ik vind onze school een goede school 3,67

Onze leerkrachten zijn goede leerkrachten 3,64

Schoolklimaat

Ik vind dat onze school er netjes uitziet 3,71

Ik vind onze school een gezellige school 3,66

Veiligheid

Ons kind/onze kinderen voelen zich veilig op school 3,66

Ik vind dat de leraren optreden als er kinderen gepest worden 3,51

Welbevinden

Ons kind/onze kinderen heeft/hebben het naar hun zin op school 3,69

Ons kind/onze kinderen vinden het fijn om naar school te gaan 3,67

Pedagogisch handelen

Ons kind/onze kinderen vinden hun juf of meester aardig 3,67

Ik vind dat de leerkracht op een prettige manier met ons kind/onze kinderen omgaat 3,63

Lesgeven

Ik vind dat de leerkracht(en) van mijn kind(eren) goed lesgeeft/lesgeven 3,69

Ik vind dat de leerkracht(en) mijn kind(eren) veel leert/leren 3,68

Ondersteuning leerlingen

Ik vind dat de leerkrachten goed helpen als mijn kind(eren) iets niet (zo snel) begrijpt/begrijpen 3,55

Ik vind dat de leerkrachten voldoende extra hulp geven als dat nodig is 3,49

Informatie

Ik vind dat de school mij voldoende op de hoogte houdt van allerlei schoolzaken 3,61

Ik vind dat de school de leerlingen voldoende betrekt bij het verbeteren van de kwaliteit van de school 3,26
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