
Resultaten tevredenheidsenquête begin schooljaar 2016-2017 

Aantal enquêtes uitgedeeld: 52 

Aantal enquêtes ingevuld: 32 

 

 

32

0000

Mijn kleuter gaat graag naar school

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

32

0000

Ik ben tevreden over de mate waarin mijn 
kleuter in de kleuterklas leert

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld



 

 

Toelichting: 

Uit de enquête is gebleken dat de meeste ouders vertrouwd zijn met het begrip kindvolgsysteem. 

Toch halen enkele ouders aan dat ze niet goed weten wat dit is.  Meer informatie over het 

kindvolgsysteem en de werking ervan, zullen vanaf volgend schooljaar opgenomen worden in de 

informatiebrochure. 

Ter informatie: het kindvolgsysteem is een werkmiddel met doelen per leeftijd.  Door deze doelen na 

te streven sporen we eventuele problemen bij de kleuters op. 

32

0000

Mijn kleuter krijgt de kans om zich te 
ontwikkelen op verschillende domeinen

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

221

1,4

6

3

Door middel van het kindvolgsysteem wordt 
mijn kleuter grondig opgevolgd

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld



 

Opmerkingen van ouders: 

 Hoe wordt dit meegedeeld? 

Dit wordt meegedeeld op de individuele oudercontacten die 2 keer per jaar georganiseerd 

worden. 

Ook tijdens korte contacten kan hier over gesproken worden (vb. aan de schoolpoort, …) 

Indien je als ouders vragen hebt over de evolutie van je kleuter zullen de leerkrachten steeds 

bereid zijn om hierop te antwoorden. 
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0
2
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Als ouder worden wij voldoende op de 
hoogte gehouden van de evolutie van onze 

kleuter

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

28

0 1
3 0

Ik ben tevreden over de informatie die ik bij 
een oudercontact krijg

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld



 

Toelichting: 

Sinds schooljaar 2016-2017 zijn er 2 individuele oudercontacten voorzien i.p.v. 1. 

 

Toelichting: 

Indien we vragen hebben over jou kleuter of ons zorgen maken, proberen we de ouders hier zo snel 

mogelijk van op de hoogte te brengen om deze zorgen bespreekbaar te maken. 
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0 1
2 0

Ik ben tevreden over het tijdstip van de 
oudercontacten

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld
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1

11

1 1

Als de school zorgvragen heeft over onze 
kleuter worden wij hier snel en voldoende 

over geïnformeerd

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld
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0
3

1 0

Als wij als ouder zorgvragen hebben over 
onze kleuter kunnen wij hiermee bij de 

school terecht

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

25

3

2
2 0

De zorgwerking van de school is mij 
voldoende bekend

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

31

000 1

Er heerst een sfeer van wederzijds respect 
in de school (leerkrachten, kleuters, ouders)

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld



 

 

 

31

1 000

De leerkrachten zijn bereikbaar en 
behulpzaam

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

32

1 000

De directie/zorgcoördinator is bereikbaar en 
behulpzaam

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

24

3

0

5
0

Op de website van de school 
(www.dekleinepicasso.be) vind ik voldoende 

informatie

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

1 dubbele stem uitgebracht 



 

 

Opmerkingen van ouders: 

 De laatste tijd minder 

31

1 000

De school deelt op regelmatige tijdstippen 
mee wat ze doet, wat er leeft op school via 

de picassokrant en de klasbrief

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

30

1 0 1 1

Ik ken de prioriteiten van de school

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

1 dubbele stem uitgebracht 



 

 

 

31

00 1 0

De school leeft haar afspraken uit het 
schoolreglement na

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

31

1 0 1 0

Als ouder ben en voel ik mij welkom op 
school

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

29

1
1

2 0

Ik voel me betrokken bij de werking van de 
school

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

1 dubbele stem uitgebracht 

1 dubbele stem uitgebracht 



 

Opmerkingen van ouders: 

 Ouders moeten gehoord worden, maar is niet perse via een ouderraad 

 Tot nu toe niet nodig: er is voldoende contact tussen school en ouders nu (momenteel voor 

piste lagere school) 

Toelichting: 

Uit deze enquête kunnen we opmaken dat de meeste ouders het wel belangrijk vinden dat er een 

ouderraad op onze school aanwezig is. 

Binnenkort zullen we dus werk maken om een ouderraad op te starten.  Ouders krijgen hier later 

meer informatie over. 

 

23

0

2

7

0

Ik vind het belangrijk dat de school een 
ouderraad heeft

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

32

0000

Ik ben tevreden over de hygiëne op school

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld



 

 

 

32

0000

Het schoolgebouw is veilig

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

32

0000

De speelplaats is veilig

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

32

0000

De speelplaats is aantrekkelijk en netjes

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld



 

Opmerkingen van ouders: 

 Auto’s parkeren op fietspad en allerlei plaatsen waar dit de veiligheid in gedrang brengt.  

Hier wordt niets over gezegd of gedaan. 

Toelichting: 

Deze problematiek zal aangekaart worden bij het gemeentebestuur. 

Tijdens ons project verkeer zullen we hier ook extra aandacht aan besteden. 

 

Opmerkingen van ouders: 

 Er blijven veel vliegen 

Toelichting: 

Vooral tijdens de zomer blijven we inderdaad met een echte vliegenplaag zitten.  Dit is ook al 

aangekaart bij het gemeentebestuur. 

29

4 000

De schoolomgeving is verkeersveilig

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

32

1 000

Het schoolgebouw is hygiënisch

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

1 dubbele stem uitgebracht 

1 dubbele stem uitgebracht 



 

 

Opmerkingen van ouders: 

 Voor 1KK wel, daarna minder 

 Mag ook later  

 

31

000 1

Als ouder word ik jaarlijks goed op de 
hoogte gehouden van de school- en 

klasafspraken

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

29

1 0 2 0

Ik vind het belangrijk dat er jaarlijks in 
september een infoavond is in de klas van 

mijn kleuter

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld



 

 

 

31

00 1 0

Bij de inschrijving op school werd ik 
voldoende geïnformeerd

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

31

00 1 0

Ik vind het belangrijk dat er regelmatig 
schoolprojecten uitgewerkt worden 

(gezonde voeding, verkeer, …)

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

32

0000

Ik ken de leerkrachten van de school

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld



 

Opmerkingen van ouders: 

 De vorige klasfoto was super.  Die gebruik ik als hulp. 

 Kinderen wel, ouders niet veel 

 Mag altijd meer 

 Sommige = voldoende 

Toelichting: 

Om ouders de kans te geven elkaar wat beter te leren kennen organiseren we jaarlijks 2 activiteiten 

op school.  Zo kan er op een rustige manier met elkaar gepraat worden. 

 

 

17

13

0

4 0

Ik ken de andere kinderen en ouders van de 
klas van mijn kleuter

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

32

0000

Ik vind het schoolreglement voldoende 
duidelijk

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

2 dubbele stemmen uitgebracht 



 

Opmerkingen van ouders: 

 De laatste tijd niet zo 

 

Opmerkingen van ouders: 

 De schoolvisie zou wel anders moeten zijn dan op sommige vlakken 

 Was dit maar waar 

 

 

 

 

 

 

30

1 0 1 0

De schoolvisie is duidelijk

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld

29

1 1 1 0

Indien er aan deze school een lagere school 
verbonden was, zou ik mijn kind hier met 

plezier laten gaan

Akkoord Niet akkoord Niet van toepassing Geen mening Niet ingevuld



Ik kies voor deze school omdat… 

 Het een natuurschool is MET structuur en regels.  Een kleine school waar voldoende 

aandacht is voor elke kleuter 

 Mijn kinderen steeds meer dan voldoende opvolging kregen 

 Voorbereiding naar de lagere school super is 

 Top leerkrachten 

 Het een kleine school is zodat mijn kind zich beter voelt.  Verder is er ook een groot aanbod 

aan uitstappen: wandelingen, cinema, rusthuis, … 

 Voor de kleinschaligheid, de kwaliteit, creativiteit en speelsheid, het feit dat de kinderen hun 

“leerstof” regelmatig in de praktijk kunnen ervaren/beleven 

 Ze kleinschalig is, geborgenheid geeft.  De kleuters op vele vlakken uitdaagt (ook muziek, 

dansen), voldoende fietsjes, aandacht ook voor jongens dingen 

 Ze heel veelzijdig is en iedereen komt aan bod.  Iedereen kan zich ontwikkelen op zijn of haar 

eigen tempo.  Het is een hele aangename school en zijn er dol op 

 Het kort bij is waar wij wonen en ik ben daar ook naar school geweest.  Het is een kleine 

school 

 Het een familiale school is met oog voor het kind 

 Kleine school waar familiale sfeer heerst en veel rond projecten gewerkt wordt + buiten 

 De totaalzorg die aan mijn kinderen geboden wordt fantastisch is.  Daarnaast vind ik de 

verschillende leerprojecten belangrijk die de kinderen ook dikwijls op locatie kunnen 

beleven.  Tenslotte vind ik het belangrijk dat de ouders betrokken blijven met de ervaringen 

van hun kind op school 

 Voor het persoonlijke contact en de activiteiten die men doet met de kinderen 

 Het welbevinden van het kind centraal staat 

 We staan achter het pedagogisch project.  We vinden dat de school leerrijke en fijne 

initiatieven neemt voor de kleuters.  We geloven in het gemotiveerde team van leerkrachten.  

We vinden de kleinschaligheid een pluspunt 

 Ze kleinschalig is, je kind geen “nummertje’ is, kinderen kind mogen zijn en speels leren hoog 

in het vaandel gedragen worden, en vaak naar buiten getrokken wordt 

 Omwille van de persoonlijke aanpak en de kleinschaligheid.  De kindjes zijn geen nummer.  Er 

wordt ook veel ondernomen met de kinderen.  De kinderen mogen veel beleven 

 Omdat we weten dat het een heel goede school is 

 De werking ons aanspreekt.  Kleinschalig 

 Het een familiale school is waar de kinderen hun ritme krijgen om te ontwikkelen 

 Dit voor mijn kleuter een 2de thuis is.  De leerkrachten zijn elk heel aangenaam en goed in 

wat ze doen 

 Ieder kind zichzelf mag en kan zijn, met voldoende aandacht voor kwaliteiten, 

zelfstandigheid, nieuwsgierig zijn en je mening uitspreken 

 Ze niet te groot is waardoor ieder kind voldoende aandacht en opvolging krijgt 

 We veel goede reacties hebben gehoord en zelf ook blij zijn bij de gang van zaken in en rond 

het school 

 Omdat het een super schooltje is 

 Kleine, gezellige school, veel activiteiten voor de kinderen, aangenaam contact met 

leerkrachten 

 We tevreden zijn over de gehele lijn 

 Het een kleine school is in het midden van het groen.  Als kleuter is het toch belangrijk om in 

een wat meer “huiselijke” omgeving te wennen aan het naar school gaan!  Ook omwille van 

de zwemles die ze in de 3de kleuterklas krijgen en ook door het vele positieve wat ik over de 

school gehoord had 

 



 Werken rond projecten/thema’s met actieve uitwerking voor de kinderen (dingen maken, 

verkennen, zelf mee uitwerken, …) 

Zwemlessen en zachte aanpak voor een inleiding in het schoolleven 

 Ik er meteen een goed gevoel had en voorlopig alles fantastisch verloopt.   

 

Wat kan er volgens u nog verbeterd worden in onze schoolwerking? 

(tips/suggesties) 

 overdagactiviteiten voor ouders zijn goed bedoeld, maar moeilijk haalbaar voor velen.  De 

werkende ouders kunnen niet altijd vrijmaken en kinderen zijn teleurgesteld (vb. mamadag) 

 zwemlessen moeten blijven en ook echt als lessen (de regeling van dit schooljaar is niet ok) 

 schoolfeestlocatie: ondertussen al gekend 

 De communicatie tussen directie en leerkrachten, om misverstanden te vermijden 

 Bij opendeurdagen van bv. Peuters: vermelden dat op alles naam en voornaam moet staan 

(is een klein detail) 

 Geen.  Alles is gewoon super 

 Veiligheid bij afhalen.  Er staan auto’s langs de bus geparkeerd waar normaal geen parking 

voorzien is.  Amper plaats voor kinderen en ouders om te staan. 

 Geen probeerdagje als juf afwezig is 

 Tot nog toe niets.  Moest dit veranderen meld ik dit zeker! 

 Heen-en-weerboekje 

 Klasbrief/krant sneller ontvangen 

 Alles is ok: website misschien wat meer activiteiten vermelden ipv enkel op facebook 

 Dagdagelijkse communicatie tussen klas en thuis indien nodig (bv. Heen en weerschriftje) 

 Ik denk dat de communicatie tussen directie en leerkrachten soms beter kan.  Dit om 

misverstanden te voorkomen. 

 Is er voor de school een mogelijkheid om meer dan één individueel oudercontact in te 

richten per schooljaar?  Dit geeft de ouders toch meer informatie en kan helpen bij de 

opvolging/bijsturing van het kind 

 Oprichten van een ouderraad 

 Wifi voor de juffen 

 Betere verkeersveiligheid 

 De meditaties van juf Annemie doortrekken naar de andere jaren 

 Communicatie via de briefjes in het postmapje zou ook per e-mail kunnen (graag beide) 

 Jullie zijn een superteam en een suggestie: een lagere school 

 Zieke kindjes horen niet thuis op school, dus naar ouders toe duidelijk maken dat bij 

koorts/overgeven/diarree opvang zou moeten voorzien worden (al is dit niet altijd 

eenvoudig, dat begrijp ik) 

 

Dit wil ik nog kwijt bij de tevredenheidsenquête 

 De beste keuze van school die ik ooit heb gemaakt.  Het zou super zijn indien er een lagere 

school kon komen, aangezien mijn dochter voor het 1ste leerjaar op een wachtlijst staat 

 Via deze enquête zou ik toch nog wel eens willen benadrukken dat de kleuters over de ganse 

schooljaren beschikken over 3 leerkrachten die toch wel een dikke pluim verdienen!  

Natuurlijk ook een pluim voor alle andere personeelsleden. 

 Zeer tevreden over het busje.  Mijn kind gaat graag mee 

 Mocht er een lagere school bestaan/komen dan zouden wij ons kind zeker inschrijven 

 Activiteiten worden geplaatst op facebook met foto’s: heel leuk dat ouders zo kunnen zien 

waar hun kapoen wekelijks mee bezig is en zich goed voelt in de klas 



 Jullie zijn goed bezig!  Laat maar snel een lagere school “de kleine picasso” komen 

 Zou het een idee zijn om in de enquête naast “akkoord” en “niet akkoord” ook “soms” of 

“niet altijd” te voorzien?  Bij bepaalde vragen kon ik niet zomaar een van beide 

mogelijkheden kiezen.  Zo krijgt de school ook zicht op zaken die misschien minder duidelijk 

een probleem vormen en misschien ook tamelijk vlot te verhelpen zijn 

 Ik heb een beetje het gevoel dat de school een beetje van haar oude glorie aan het verliezen 

is.  Al ben ik er heel zeker van dat met een beetje inspanning, zich dit zeker zal herstellen.  

Blijven stilstaan is niet goed, maar een te grote wending zeker niet.  Soms hebben we het 

gevoel dat het niet meer de school is waarvoor we gekozen hebben. 

 Goed bezig juffen en meesters 

 Ik ben heel tevreden over de school 

 Extra categorie: soms wel, soms niet.  Het is moeilijk om te kissen tussen akkoord – niet 

akkoord 

 Een rating naargelang tevredenheid is gemakkelijker in te vullen en niet zo “zwart-wit” 

 Dat het een super schooltje is en super juffen en meesters 

 Ik kan nog niet op alle vragen antwoorden omdat er bv. nog geen oudercontact is geweest.  

Misschien enquête later laten invullen. 

 Klasfoto vorig jaar is handig.  De kindjes nog eens apart met naam… heel tof.   

De foto’s zelf zouden wel iets hedendaagster mogen 

 Bij sommige vragen was ik eerder “neutraal”, maar dit behoorde niet tot categorieën. 

Daarnaast: BEDANKT voor de goede zorgen! 

 

 

 


