Kwaliteitsonderzoek 2022
Kwaliteitsonderzoek
OBS Vuurvogel
In april 2022 is op alle scholen van Scholengroep Holland
een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is aan
leerlingen, ouders, medewerkers en leidinggevenden
gevraagd hun mening te geven over hun school. Voor dit
onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijstenset
Qschool primair onderwijs van B&T organisatieadvies,

Respons

Ouders

Leerlingen

De resultaten van een onderzoek zijn vooral
bruikbaar als er door voldoende mensen
vragenlijsten zijn ingevuld. Wat ‘voldoende’
is, hangt af van de omvang van de doelgroep.
Bij een kleine doelgroep is een hoger
responspercentage nodig om de resultaten
als geldig (representatief) voor de mening
van de hele doelgroep te beschouwen dan
bij grote doelgroepen. Volgens een set
vuistregels is dit onderzoek voor leerlingen
representatief en voor ouders net niet
representatief.

Respons

49

100%
Populatie

Rapportcijfer

aankijken tegen de school en het onderwijs op OBS

Het gemiddelde rapportcijfer wordt

Vuurvogel, waar zij tevreden over zijn en wat in hun

vastgesteld aan de hand van één vraag:
welk rapportcijfer geef je de school?

ogen nog wat extra aandacht nodig heeft. Ook ziet u

Ouders zijn op basis van het rapportcijfer dat

hoe de resultaten van OBS Vuurvogel zich verhouden

zij aan de school geven opvallend positiever
dan in het vorige onderzoek en iets positiever

tot de landelijke gemiddelden in het basisonderwijs in

dan het landelijk gemiddelde. Leerlingen in

Nederland.

groep 6, 7 en 8 zijn opvallend positiever dan in
2017 en dan kinderen op andere basisscholen
in Nederland gemiddeld zijn.

	
Ouders en leerlingen geven aan dat het projectmatig werken
met Jeelo zorgt voor meer samenhang en een minder
overladen curriculum.
	
Basisschool Vuurvogel onderscheidt zich door het
projectmatig werken met Jeelo duidelijk van andere scholen.
	
Ouders en leerlingen zijn tevreden over de diverse
bewegingsactiviteiten op school.
	
Ouders en leerlingen steunen sociaal-maatschappelijke
initiatieven zoals de buurtbox.


Leerlingen ervaren de school als een veilige plek.

Aandachtspunten

	
De communicatie naar ouders toe willen we versterken door
meer van ons te laten horen.
	
We willen de ouderbetrokkenheid vergroten.
	
We willen onderzoeken hoe we beter invulling kunnen
geven aan eerlijke kansen voor ieder kind.
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Onderwijs leerproces
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De lessen op school

Landelijk gemiddelde 8,2
Onderzoek 2017 7,6

Informatievoorziening
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Gepest worden en vervelende dingen
(zelf meemaken)*

8,4

Landelijk gemiddelde 7,7
Onderzoek 2017 6,9
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Ouders

Schoolklimaat

1

Veilig voelen op school

Populatie

136

Op deze poster leest u hoe ouders en leerlingen

Trots

55

36%

aangevuld met eigen vragen.

Uitkomsten
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Ondersteuning en begeleiding
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Schoolkeuze

Legenda
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Ouders

4

Leerlingen

Landelijk gemiddelde

*een hoge score betekent een hoge mate van sociale veiligheid.

