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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vragenlijks voor ouders over veiligheid Kans & Kleur 2019 van Basisschool Het Zuiderpad. 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.

Meerkeuzevragen 2 vragen

Veiligheidsbeleving 4 vragen

Het optreden van de leraar 7 vragen

De opstelling van de leerling 4 vragen

Welbevinden 4 vragen

Fysieke veiligheid 4 vragen

Sociale veiligheid 4 vragen

Psychische veiligheid 4 vragen

Materiële zaken 4 vragen

Cijfers 2 vragen

Opmerkingen 1 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 40 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Basisschool Het Zuiderpad

Adres Oudelaan 2101

Postcode + Plaats 6605 SG Wijchen

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 1 januari 2019 tot 1 april 2019.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 301

Aantal afgerond 155

Responspercentage 51%

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 3,10. 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 3,10 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

4

Basisschool Het Zuiderpad



Meerkeuzevragen

Mijn kind is een

Jongen 71

Meisje 83

In welke groep zit uw kind?

Onderbouw (groep 1 t/m 4) 74

Bovenbouw (groep 5 t/m 8) 80
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1 nooit (0,0%)

2 niet altijd (1,1%)

3 meestal wel (24,4%)

4 altijd (56,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (17,7%)

Veiligheidsbeleving: 
Gemiddelde score 3,68

81,1% scoort 3 of 4

Veiligheidsbeleving

GSES GSOS +/- DEV

3,68 3,50 +0,18 0,50

Mijn kind voelt zich veilig op het plein 3,55 3,40 +0,15 0,55

Mijn kind voelt zich veilig op school 3,65 3,52 +0,13 0,50

Mijn kind voelt zich veilig in het lokaal 3,82 3,63 +0,20 0,40

Mijn kind voelt zich veilig tijdens het overblijven 3,68 3,44 +0,24 0,47

Sterke punten

Mijn kind voelt zich veilig in het lokaal

Mijn kind voelt zich veilig tijdens het overblijven

Mijn kind voelt zich veilig op school

Men is het eens over

Mijn kind voelt zich veilig in het lokaal

Mijn kind voelt zich veilig tijdens het overblijven

Bespreekpunten

Mijn kind voelt zich veilig op het plein

Mijn kind voelt zich veilig op school
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1 nooit (1,3%)

2 niet altijd (2,9%)

3 meestal wel (30,6%)

4 altijd (29,4%)

0 Niet van toepassing/weet niet (35,8%)

Het optreden van de leraar: 
Gemiddelde score 3,37

60,0% scoort 3 of 4

Het optreden van de leraar

GSES GSOS +/- DEV

3,37 3,27 +0,10 0,67

De juf/meester treedt op als mijn kind gepest wordt 3,26 3,21 +0,05 0,69

De juf/meester treedt op als andere kinderen mijn kind expres pijn doen 3,38 3,34 +0,04 0,65

De juf/meester treedt op als andere kinderen mijn kind voor gek zetten 3,25 3,23 +0,02 0,70

De juf/meester treedt op als mijn kind bang is voor andere kinderen 3,33 3,26 +0,07 0,64

De juf/meester treedt op als andere kinderen aan de spullen van mijn kind zitten 3,37 3,15 +0,22 0,65

De juf/meester treedt op als kinderen gepest worden 3,44 3,31 +0,14 0,63

De juf/meester laat ruzies uitpraten 3,50 3,36 +0,14 0,67

Sterke punten

De juf/meester laat ruzies uitpraten

Bespreekpunten

De juf/meester treedt op als andere kinderen mijn kind voor gek zetten

De juf/meester treedt op als mijn kind gepest wordt

De juf/meester laat ruzies uitpraten
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1 nooit (0,5%)

2 niet altijd (17,7%)

3 meestal wel (39,4%)

4 altijd (29,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (12,6%)

De opstelling van de leerling: 
Gemiddelde score 3,13

69,2% scoort 3 of 4

De opstelling van de leerling

GSES GSOS +/- DEV

3,13 3,01 +0,12 0,74

Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten 3,15 2,94 +0,21 0,79

Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten 2,96 2,89 +0,08 0,76

Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden 2,98 2,91 +0,08 0,68

Mijn kind houdt zich aan de regels tegen het pesten 3,41 3,29 +0,12 0,63

Mogelijke verbeterpunten

Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden

Bespreekpunten

Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten

Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden
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1 nooit (0,0%)

2 niet altijd (4,5%)

3 meestal wel (38,7%)

4 altijd (55,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (1,5%)

Welbevinden: 
Gemiddelde score 3,52

94,0% scoort 3 of 4

Welbevinden

GSES GSOS +/- DEV

3,52 3,41 +0,10 0,58

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school 3,45 3,38 +0,07 0,59

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin in de klas 3,46 3,37 +0,09 0,61

Mijn kind kan goed opschieten met andere kinderen in zijn/haar klas 3,44 3,32 +0,11 0,57

Mijn kind heeft vriendjes en/of vriendinnetjes in zijn/haar klas 3,71 3,59 +0,13 0,52

Sterke punten

Mijn kind heeft vriendjes en/of vriendinnetjes in zijn/haar klas

Bespreekpunten

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin in de klas

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school

Mijn kind kan goed opschieten met andere kinderen in zijn/haar klas
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1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (0,3%)

3 af en toe (22,6%)

4 nooit (62,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (14,8%)

Fysieke veiligheid: 
Gemiddelde score 3,73

84,8% scoort 3 of 4

Fysieke veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,73 3,69 +0,04 0,45

Mijn kind wordt geslagen en/of gestompt 3,69 3,66 +0,04 0,48

Mijn kind wordt geschopt 3,67 3,71 -0,04 0,48

Mijn kind wordt geknepen 3,87 3,77 +0,11 0,33

Andere kinderen doen mijn kind expres pijn 3,68 3,62 +0,06 0,47

Sterke punten

Mijn kind wordt geknepen

Mijn kind wordt geslagen en/of gestompt

Andere kinderen doen mijn kind expres pijn

Men is het eens over

Mijn kind wordt geknepen

Andere kinderen doen mijn kind expres pijn

Mijn kind wordt geslagen en/of gestompt
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1 vaak (0,2%)

2 regelmatig (0,5%)

3 af en toe (20,5%)

4 nooit (56,5%)

0 Niet van toepassing/weet niet (22,4%)

Sociale veiligheid: 
Gemiddelde score 3,72

76,9% scoort 3 of 4

Sociale veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,72 3,65 +0,07 0,48

Mijn kind wordt gepest 3,67 3,56 +0,11 0,48

Mijn kind wordt uitgescholden 3,58 3,58 +0,00 0,55

Mijn kind wordt buitengesloten 3,75 3,59 +0,16 0,45

Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.) 3,94 3,93 +0,01 0,23

Sterke punten

Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.)

Mijn kind wordt buitengesloten

Mijn kind wordt gepest

Men is het eens over

Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.)

Mijn kind wordt buitengesloten

Mijn kind wordt gepest

Bespreekpunten

Mijn kind wordt uitgescholden
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1 vaak (0,2%)

2 regelmatig (0,0%)

3 af en toe (15,0%)

4 nooit (63,1%)

0 Niet van toepassing/weet niet (21,8%)

Psychische veiligheid: 
Gemiddelde score 3,80

78,1% scoort 3 of 4

Psychische veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,80 3,73 +0,07 0,41

Mijn kind wordt uitgelachen 3,62 3,55 +0,07 0,53

Mijn kind wordt belachelijk gemaakt 3,81 3,71 +0,09 0,40

Mijn kind wordt voor gek gezet 3,81 3,74 +0,06 0,39

Mijn kind wordt bedreigd 3,96 3,91 +0,05 0,19

Sterke punten

Mijn kind wordt bedreigd

Mijn kind wordt voor gek gezet

Mijn kind wordt belachelijk gemaakt

Men is het eens over

Mijn kind wordt bedreigd

Mijn kind wordt voor gek gezet

Mijn kind wordt belachelijk gemaakt

Bespreekpunten

Mijn kind wordt uitgelachen
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1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (0,0%)

3 af en toe (9,2%)

4 nooit (76,6%)

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

Materiële zaken: 
Gemiddelde score 3,89

85,8% scoort 3 of 4

Materiële zaken

GSES GSOS +/- DEV

3,89 3,82 +0,07 0,31

Andere kinderen vernielen de spullen van mijn kind 3,91 3,86 +0,05 0,28

Andere kinderen stelen de spullen van mijn kind 3,98 3,92 +0,05 0,15

Andere kinderen maken de spullen van mijn kind kwijt 3,88 3,86 +0,02 0,32

Andere kinderen zitten zonder toestemming aan de spullen van mijn kind 3,79 3,63 +0,16 0,41

Sterke punten

Andere kinderen stelen de spullen van mijn kind

Andere kinderen vernielen de spullen van mijn kind

Andere kinderen maken de spullen van mijn kind kwijt

Men is het eens over

Andere kinderen stelen de spullen van mijn kind

Andere kinderen vernielen de spullen van mijn kind

Andere kinderen maken de spullen van mijn kind kwijt

13

Basisschool Het Zuiderpad



8,1

8,1

8,2

Cijfers

Mijn kind voelt zich veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer

Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school; ik geef de school het cijfer
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Opmerkingen

Opmerkingen

1. Het speelplein op locatie zuiderpoort is saai, klein en niet uitdagend voor bovenbouw kinderen. Bij de voormalige Boskriek locatie
hadden ze veel meer mogelijkheden meer speeltoestellen.

2. Heeft het in de 8 jaar prima naar haar zin gehad.

3. mijn zoon heeft veel plezier op deze school gehad

4. Onze dochter geeft aan dat er meer prullenbakken op het schoolplein zouden moeten staan. Ze krijgt met vriendinnen geregeld op de
kop omdat ze dingen op het plein gooit. Dus evt meer prullenbakken.

5. Het enige waar mijn zoon over klaagt is dat het schoolplein saai is. Ook is er een groot verschil tussen de kinderen die al op locatie
Huissteden zaten (die voelen zich de baas). Dus kunnen ze soms niet voetballen omdat ze dat niet toelaten. Dit was aan het begin
van het schooljaar, misschien is het wat verbeterd inmiddels.. In de klas voelt hij zich heel goed, iedereen gaat goed met elkaar om, er
wordt niemand echt buitengesloten volgens hem.

6. Een lastige enquete omdat veel vragen niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Ik weet niet hoe een leerkracht in de klas handelt bij
bijvoorbeeld een pestincident tenzij mijn kind daarover expliciet heeft verteld. 
Ik mis ook de informatie wat er gedaan wordt met de gegevens. Het is een volgende keer handig op voorhand aan te geven wat het
doel is, en wat er met de uitkomsten gebeurt en of en waar de uitkomsten gepubliceerd worden.

7. Is er voldoende toezicht op het schoolplein tijdens het buiten spelen? Staan de leerkrachten dan verdeeld over het schoolplein?

8. Mijn dochter wilt soms niet naar school. Ik heb haar gevraagd waarom ze niet wilt gaan, en haar antwoord was omdat ze de lessen
soms saai vindt.

9. de fusering heeft veel indruk gemaakt, naar een ander gebouw en een nieuwe gemixte klas. Dit is echt lastig voor een kind, vooral als
er veel wisselingen zijn en veranderingen. Hier is niet altijd voldoende rekening mee gehouden en dat vondt hij lastig en ook de ruimte
op school is wennen en een minder leuk schoolplein. 
wel super opgevangen door zijn leraren, superr fijn.

verder algemeen: goede indruk

10. sinds het samengaan van de twee scholen denk ik te merken dat ieder kind, moest wennen aan de kinderen van de andere school.
De denkwijze, de houding en de belevingswereld van beiden scholen is echt anders. 
Ik snap als ouder dat kinderen middels wat aftasten pesterijen kunnen ontstaan. Ik merk dat de school zijn best doet om daar snel op
in te spelen. Ook met de keuze van de klassenindeling en leraar inzet.

11. laatst was ik er vanwege rapport bespreking en toen viel het me op, dat het schoolplein vrij donker was, s' avonds. En er hingen ook
veel jongeren op en rond het plein. 
Dat geeft niet echt een veilig gevoel.

12. Wij hebben het idee, dat ons kind het naar de zin heeft op school, zich veilig voelt en graag naar school gaat. Dat geeft ons kind ook
zelf aan, zoals uit de antwoorden kan worden afgeleid. De vragen of het kind zich veilig voelt, hoe wordt opgetreden etc. hebben we
samen met ons kind ingevuld, omdat wij overdag niet de situaties kennen van wat er zich allemaal afspeelt op school, in de klas of op
het schoolplein.

Hoe er met pesten wordt omgegaan, vind ik moeilijk te beoordelen. Er wordt tegen opgetreden naar wat ik heb begrepen, maar
communicatie richting ouders etc is er nauwelijks. 
Mocht er een kind in de klas gepest worden, krijgen ouders dat niet mee, tenzij het hun eigen kind betreft. Een kind vertelt thuis niet
snel of er gepest wordt. Daarom zou ik voorstander zijn om daar meer open over te communiceren, zodat ouders pestgedrag ook
thuis kunnen bespreken.

13. Nadat de fusie heeft plaatsgevonden is de kwaliteit van de gegeven onderwijs in mijn ogen achteruitgegaan door de drukte en chaos
op school.

14. Wat een vragen, blijkbaar is het nodig in de huidige tijd maar vind het nogal wat. Wellicht omdat het mijn kind niet overkomt maar vind
het wel heftig.

15. Ben heel tevreden over de school.. 
Alleen mag wel meer gecommuniceerd worden na ouders betrekking als er iets gebeurd
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16. heel goed dat hier aandacht aan wordt besteed, thuis voeren we dit dan ook door.

17. complimenten hoe de school(leiding) de fusie in goede banen heeft geleid. De school staat op een hoger, plezieriger en veiliger nivo
dan wij in de aanloop naar de fusie (die niet zo sterk en vertrouwenwekkend was) verwachten. Zeker ook mooi dat er op allerlei
manieren geprobeerd wordt om het maximale uit de kinderen van alle nivo's (boven/lager dan/gemiddeld) wordt aangeboden. Mooi
dat dit op zo'n korte termijn na een fusie kon worden opgepakt. Wij zijn erg tevreden! 
Ook sterk dat de school nu uitspreekt het roken en huisdiergebruik rondom schoolplein niet de bedoeling is.

Nog een tip: doordat de onderbouw nu in 1 gebouw zit, lijkt het erop dat ouders niet meer zo makkelijk bij uitvoeringen van de
kinderen kunnen aanschuiven omdat de onderbouwkinderen al volledig bezetten. Zou leuk zijn als ook de ouders af en toe kunnen
meekijken met de uitvoeringen.

18. Veiligheid rondom de school ver te zoeken! 
Vooral het verkeersbeleid buiten de school slecht geregeld! School neemt geen maatregelen hier voor!!

19. Ga zo door!

Ps. in de begin tekst staat een foutje ("wakke" ipv zwakke)

20. Het zou een veilig gevoel geven wanneer de schooldeuren niet van buitenaf geopend kunnen worden wanneer de kinderen op school
aanwezig zijn. 
Naar aanleiding van een voorval op 't palet is daar het beleid gevoerd de deuren gesloten te houden en dat zou ook de veiligheid zijn
die de kinderen op het zuiderpad verdienen.

21. Zouden jullie een onderzoek willen doen hoe ouders de parkeergelegenheid in de buurt van de school ervaren? ik hoor hier namelijk
vaak negatieve dingen over.

22. Ik vind de vragenstelling niet geschikt voor een ouder. Niet elk kind verteld alles wat er gebeurd. En wij als ouders hebben niet altijd
zicht op wat er gebeurd op school.

23. Er lijkt bij leerkrachten geen proactieve houding te zijn ten opzichte van pest- en plaag gedrag tijdens pauzes. De reactieve houding
(na melding) is prima.

24. Kymo voelt zich veilig op school en zo nu en dan kan er wel eens wat plaatsvinden op het schoolplein of in de klas, maar ook dit hoort
erbij. En wij bespreken dit dan thuis en kunnen dat tevens altijd bespreekbaar maken bij de juf en hier wordt dan ook daadwerkelijk
naar geluisterd.

25. Onze zoon is erg blij met zijn leerkracht en met alle andere kinderen in zijn klas.

26. Lastig in te schatten hoe leerkracht ingrijpt, omdat we daar niet bij zijn en Nick er niet over verteld. 
Maar wel alle vertrouwen in leerkrachten van Nick.

27. het is een fijne en veilige school, zeker een school om aan te raden wij zijn er blij mee! de juf staat altijd voor je klaar

28. Er mag meer aandacht besteed worden aan het sociale klimaat, in plaats van alleen maar aan de leerprestaties.

29. we zijn tevreden gesprek met juf Hilde

30. mijn kind heeft het prima naar haar zin op school. 
ze is ook erg te spreken over de leerkrachten.

31. Het is een lastige vragenlijst wanneer je meerdere kinderen op school hebt.

Qua veiligheid vind ik het als ouder persoonlijk erg vervelend dat 's ochtends bij binnenkomst, via alle ingangen mensen naar binnen
kunnen. Dit maakt het druk en erg onoverzichtelijk. En kleine kinderen die nog niet naar school hoeven, worden op deze manier snel
onder de voet gelopen.

32. Deze enquete is eerlijkheidshalve niet naar waarheid in te vullen. Mijn kinderen zijn 4 en 6 en er staan erg veel suggestieve vragen
tussen. Heel veel zaken vragen naar meetbare zaken of handelen van een juf/meester waar ouders niet van op de hoogte kunn zijn
tenzij er incidenten zijn geweest en dan zal een ouder direct in de 1 en 2 schalen komen.

Welke waarde heeft de uitkomst van de enquete?

33. Het zou veiliger zijn als de toegang tot de school beperkt wordt (deur op slot tijdens de lessen).

34. Onze dochter zit nog maar net in groep 1, dus veel weet ik er nog niet van en kan ik niet vertellen. Ze komt regelmatig thuis met
verhalen dat ze achterna is gezeten, geslagen en dat ze haar buitensluiten. vaak door jongetjes. Als de juf dit ziet weet ik zeker dat er
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iets aan gedaan word. alleen gebeurd het vaak buiten het zicht van de juf, zodat er ook niet ingegrepen kan worden.

35. Onze zoon gaat nog maar sinds kort naar school.

36. Er zitten moeilijke vragen bij als je het beleid over veiligheid op school niet kent, en ook niet weet hoe de onderwijzers ermee omgaan.

37. Onze dochter is 4 jaar en waarschijnlijk nog te jong voor deze vragenlijst

38. Op het stukje voor kinderen na heeft ze het altijd naar haar zin. 
Kinderen pesten niet, doen elkaar wel eens uitdagen maar dat hoort er bij vind ik.

39. We weten niet alles omdat wij niet in de klas en op school aanwezig zijn tijdens schooltijd. Maar we horen vanuit onze zoon geen of
nauwelijks negatieve geluiden, dus nemen aan dat het goed gaat. Dat beeld wordt door de leerkracht gedeeld.

40. We hebben nog een idee voor de veiligheid naar school toe: 
Vanuit het bosje lopen en fietsen de kinderen over de stoep en weg naar de fietsenstalling / school. Er zijn veel ouders die op deze
weg rijden om te parkeren. Misschien is het mogelijk om een pad te maken net achter de parkeerplaatsen (over het grasveld, achter
de heg). Hierdoor kunnen kinderen vanuit het bos makkelijker het schoolplein op.

41. Sinds kort zijn alle andere deuren behalve de hoofdingang tijdens schooltijd op slot. Vind ik heel goed! 
Wel heb ik niet het idee dat er altijd zicht is wie er de hoofdingang in komt lopen.

42. Wij vinden het mooi om te zien hoe 2 scholen overgaan in 1 school. 
Onze complimenten daarvoor!
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Veiligheidsbeleving 3,68 3,50 +0,18 0,50

Het optreden van de leraar 3,37 3,27 +0,10 0,67

De opstelling van de leerling 3,13 3,01 +0,12 0,74

Welbevinden 3,52 3,41 +0,10 0,58

Fysieke veiligheid 3,73 3,69 +0,04 0,45

Sociale veiligheid 3,72 3,65 +0,07 0,48

Psychische veiligheid 3,80 3,73 +0,07 0,41

Materiële zaken 3,89 3,82 +0,07 0,31
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Slotconclusies

Basisschool Het Zuiderpad scoort als school een 3,59. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 51%: 155 van de 301 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst
werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel 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) 2 5,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 1 2,5%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 10 25,0%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 12 30,0%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 12 30,0%

Hoogste en laagste scores
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Beleidsterrein GSES

Veiligheidsbeleving

Mijn kind voelt zich veilig in het lokaal 3,82

Mijn kind voelt zich veilig op het plein 3,55

Het optreden van de leraar

De juf/meester laat ruzies uitpraten 3,50

De juf/meester treedt op als andere kinderen mijn kind voor gek zetten 3,25

De opstelling van de leerling

Mijn kind houdt zich aan de regels tegen het pesten 3,41

Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten 2,96

Welbevinden

Mijn kind heeft vriendjes en/of vriendinnetjes in zijn/haar klas 3,71

Mijn kind kan goed opschieten met andere kinderen in zijn/haar klas 3,44

Fysieke veiligheid

Mijn kind wordt geknepen 3,87

Mijn kind wordt geschopt 3,67

Sociale veiligheid

Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.) 3,94

Mijn kind wordt uitgescholden 3,58

Psychische veiligheid

Mijn kind wordt bedreigd 3,96

Mijn kind wordt uitgelachen 3,62

Materiële zaken

Andere kinderen stelen de spullen van mijn kind 3,98

Andere kinderen zitten zonder toestemming aan de spullen van mijn kind 3,79
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