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TEVREDENHEIDSONDERZOEK

In april/mei 2021 is op
OBS De Koningsspil in een kort tijdsbestek
een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd,
waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw,
ouders, medewerkers en leidinggevenden
gevraagd is hun mening te geven
over hun school.
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van
de vragenlijstenset Qschool PO van
B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben
leerlingen uit de middenbouw een fotoopdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct
besproken met het team en een groep ouders.

RESULTATEN I RESPONS
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Medewerkers
> We zijn heel creatief in het bedenken van oplossingen.
>	Er wordt op deze school constant gewerkt aan verbetering van de
onderwijskwaliteit.
>	Uitdagend, jong team dat openstaat voor vernieuwingen vanuit
een fijne professionele sfeer.
Ouders
>	We zijn tevreden over hoe de school rekening houdt met individuele
verschillen.
>	De kinderen zijn in beeld als individu, de directie en medewerkers zijn
open en communicatief.
> Het gebouw is prettig, de sfeer is vrolijk en dynamisch.
Leerlingen (bovenbouw)
> Een mooi schoolplein en genoeg tijd om lekker buiten te spelen.
>	Er wordt echt heel goed uitgelegd, zeker aan kinderen die het nog lastig
vinden.
>	Iedereen kan en mag zichzelf zijn.
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Medewerkers
>	De onderlinge communicatie over afspraken, activiteiten etc. kan beter.
> Nieuwe collega’s kunnen nog beter worden begeleid.
> Betere afstemming van het binnenklimaat.
Ouders
>	Meer ruimte voor creativiteit, zodat kinderen veel meer met hun eigen
fantasie kunnen werken.
>	Meer ondersteunend personeel om klassen kleiner te kunnen maken.
Externe communicatiemedewerker aanstellen.
>	Het is leuk en zinvol als er projecten komen waarin hogere en lagere
groepen samenwerken.
Leerlingen (bovenbouw)
> Meer aandacht voor een schone wc!
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