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Belang en tevredenheid 
 
Er is aan de ouders gevraagd wat zij belangrijk vinden voor een goede school. De vijf 
belangrijkste aspecten volgens de ouders van de Josephschool vindt u in onderstaand 
figuur, gevolgd door het tevredenheidscijfer van de ouders, een uitsplitsing naar onder- 
en bovenbouw en het landelijke gemiddelde. 
 

 
1. De leerkracht 
De leerkracht wordt door de ouders als het belangrijkste aspect voor een goede school 
genoemd De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 
'Betrokkenheid leerkracht bij leerlingen' (95% tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 
'Inzet en motivatie leerkracht' (93%). De meeste ouders zijn tevreden ten aanzien van 
'Vakbekwaamheid leerkracht' (83%) en de inzet en motivatie van de leerkracht (93%) 
 
2. Sfeer 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang van de 
kinderen onderling' (87% tevreden) en over 'Aandacht voor normen en waarden' (86% 
tevreden).  Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van ‘ Rust en orde in de klas’ 
(21%) Over de sfeer in de klas is 81% tevreden, 14% ontevreden. 
 
3. Begeleiding 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht 
met de leerlingen' (90%). Over de begeleiding van leerlingen met problemen is 37% 
tevreden en 10% ontevreden. 41% van de ouders is tevreden over de extra mogelijkheden 
voor goede leerlingen, 4% ontevreden. Relatief veel ouders zijn ontevreden over de 
aandacht voor pestgedrag (24%), 46% van de ouders is hierover tevreden. Over het 
aanbieden van leerstof in verschillende niveau’s 74% tevreden en 5% ontevreden.  
 
4. Persoonlijke ontwikkeling 
De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Bevorderen 
zelfstandigheid' (89% tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 'Aandacht voor 
gymnastiek' (88%) en creatieve vakken (87%). Over de inzet van computers en ICT 
middelen in het onderwijs is 74% tevreden. Van de ouders is 73% tevreden en 16% is 
ontevreden ten aanzien van 'De aandacht voor het sociale aspect in de groep'. Het 
bevorderen van zelfstandigheid wordt goed gewaardeerd (89%).  
 
5. Kennisontwikkeling 
Voor de kennisontwikkeling geven de ouders van de Josephschool een 7.3. 81% is 
tevreden over de aandacht voor rekenen, 85% over de aandacht voor taal (lezen en 
schrijven), 77% over de aandacht voor wereldorientatie en 70% over de aandacht voor 
werken met de computer. 

De Josephschool     Referentie 
 Tevredenheidscijfer Onderbouw  Bovenbouw   Alle scholen 
1. De leerkracht 8,1 8,6 7,7  8,0 
2. Sfeer 7,1 7,9 6,4  7,3 
3. Begeleiding 7,3 7,5 7,2  7,3 
4. Persoonlijke 
ontwikkeling 

7,2 7,6 7,0  7,3 

5. Kennisontwikkeling 7,3 7,7 7,0  7,3 



 

Minder belang, maar niet onbelangrijk 
 

 
 
6. Contact met de leerkracht 
Ten aanzien van 'Inhoud van het 10-min gesprek' is 84% tevreden en 16% ontevreden. Het 
merendeel is tevreden over de mate waarin de leerkracht naar u luistert in het geval van een 
probleem (84% tevreden, 12% ontevreden). 
 
7. Schoolregels, rust en orde 
De ouders die de vragen over pestgedrag hebben ingevuld vinden dat de school preventief 
handelt (34%) en dat er adequaat wordt gereageerd (22%). Een groot deel van de ouders geeft 
aan het niet te weten (resp 47% en 58%). 82% vindt de schoolregels duidelijk, 11% is ontevreden 
over de duidelijkheid van de schoolregels.  Ten aanzien van 'Rust en orde op school' is 26% 
ontevreden en 73% tevreden. De ouders zijn tevreden over de hoeveelheid huiswerk die hun kind 
meekrijgt (49% tevreden, 10% ontevreden). 
 
8. Contact met de school 
Driekwart van de ouders is tevreden over de manier waarop de school met hen communiceert, 
22% ontevreden. Meer dan de helft is tevreden over de gelegenheid om met de directie te praten 
(54% tevreden, 14% ontevreden).  19% geeft aan ontevreden te zijn over de informatie die ze over 
hun kind krijgen.  
  

De Josephschool     Referentie 
 Peiling 2017 Onderbouw  Bovenbouw   Alle scholen 
6. Contact met de leerkracht 7,6 8,1 7,3  7,6 
7. Schoolregels, rust en orde 6,7 6,9 6,4  7,0 
8. Contact met de school 6,5 6,9 6,2  7,3 



C o n c l u s i e  
Hieronder vindt u de top 10 tevredenheid en de top 10 ontevredenheid voor de 
Josephschool volgens de ouders 
 
Top 10 tevredenheid ouders Top 10 ontevredenheid ouders 
1. Betrokkenheid leerkracht bij 

leerlingen 
1. De manier van communiceren door de 

directie 
2. Inzet en motivatie leerkracht 2. Rust en orde op school 
3. Sfeer en inrichting schoolgebouw 3. Toezicht buitenspelen bij overblijven 
4. Veiligheid op het plein 4. Begeleiding overblijven 
5. Contact met de leerkracht 5. Aandacht voor pestgedrag 
6. Begeleiding van uw kind 6. Overblijven tussen de middag 
7. Omgang leerkracht met de 

leerlingen 
7. Schoolleiding 

8. Speelmogelijkheden op het plein 8. Manier van communiceren 
9. Aandacht voor gymnastiek 9. Omgang school met vragen en 

opmerkingen  
10. Omgang van de kinderen onderling 10. Rust en orde in de klas 
 


