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Tevredenheidsonderzoek Ouders 
 

Onderzoek onder ouders van de Willem-Alexanderschool 
Van onze school hebben 58 ouders en verzorgers de vragenlijst 
ingevuld. Er werden gegevens verzameld over 34 kinderen in de 
bovenbouw en over 44 kinderen in de onderbouw. (8 ouders hebben 
niet aangegeven in welke groep hun kind zit). Het gemiddelde 
rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun 
kind geven is 7,5. Onze school scoort daarboven met een gemiddelde 
van 8,0. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 
‘goed’. Er is niet eerder een oudertevredenheidsenquête met 
vergelijkbare vragen uitgevoerd.  
 

Algemene tevredenheid 
De waardering van de ouders voor onze school is ‘goed’, met een 
gemiddelde van 8,0. Naar de volgende zaken wordt gekeken: 81% van 
de ouders geeft aan zich thuis te voelen op de school, 81% van de 
ouders zou andere ouders aanraden hun kind naar onze school te sturen 
en volgens 83% van de ouders staat de school goed bekend. 98% van de 
ouders geeft aan dan hun kind zich veilig voelt op school, 97% zegt dat 
hun kind met plezier naar school gaat. Ze zijn tevreden over de 
opvoedkundige aanpak van de school en wat het kind leert op school.  
  

Wat vindende ouders van onze school het belangrijkst? 
1. De leerkracht 
2. Sfeer 
3. Begeleiding 
4. Persoonlijke ontwikkeling 
5. Kennisontwikkeling 
 
De leerkracht 
Ouders zijn tevreden met de leerkrachten en waarderen dat met een 
9,1. 
Ouders waarderen de mate waarin de leraar naar ouders luistert (88%), 
vakbekwaamheid van de (individuele) leerkracht ((88%) en de inzet en 
motivatie van de leerkracht (88%). Ten aanzien van het onderwerp ‘de 
leerkracht’ noemden de ouders geen belangrijke kritiekpunten. 
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De sfeer 
De sfeer op  onze school wordt door de ouders gewaardeerd met een 
8,6.  De ouders zijn tevreden over de ‘sfeer in de klas’ (91%), ‘aandacht 
voor normen waarden’ (91%), ‘rust en orde in de klas’ (88%) en 
‘omgang van de kinderen onderling’ (88%).  Ten aanzien van het 
onderwerp ‘sfeer’ noemden de ouders geen belangrijke kritiekpunten.  
 
Begeleiding 
Onze school wordt door de ouders goed gewaardeerd met een  8,3 ten 
aanzien van ‘begeleiding’. 95% van de ouders is tevreden over de 
‘omgang van de leerkracht met de leerlingen. Veel ouders zijn tevreden 
over ‘aandacht voor pestgedrag’ (72%) en ‘extra mogelijkheden voor 
goede leerlingen (66%). Ten aanzien van het onderwerp ‘begeleiding’ 
noemden de ouders geen belangrijke kritiekpunten. 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
De ouders geven de waardering 7,3 ten aanzien van ‘persoonlijke 
ontwikkeling’. Het meest tevreden zijn de ouders over ‘aandacht voor 
sociaal- emotionele ontwikkeling (71%) 
Verbeterpunten: minder tevreden zijn relatief veel ouders ten aanzien 
van ‘aandacht voor creatieve vakken’ (21%), ‘aandacht voor uitstapjes 
en excursies’(21%) en ‘aandacht voor gymnastiek’ (16%). 
 
Kennisontwikkeling 
Ouders waarderen onze school ten aanzien van kennisontwikkeling  
met een 7,9. Het meest tevreden zijn de ouders over ‘aandacht voor 
taal’ (83%) en ‘aandacht voor rekenen’ (79%). Ten aanzien van het 
onderwerp ‘kennisontwikkeling’ noemden de ouders geen belangrijke 
kritiekpunten.  
 
Schooltijden 
79% van de ouders zijn tevreden over de ‘huidige schooltijden’.  Zij 
waarderen de ‘schooltijden’ met een 7,7. 
Verbeterpunt:  17% van de ouders is minder tevreden ten aanzien van 
‘overblijven tussen de middag’.  
 
Schoolregels, rust en orde 
Onze school scoort goed ten aanzien van ‘schoolregels, rust en orde’; 
de ouders waarderen dit met een 7,7.  90% Van de ouders is tevreden 
over ‘duidelijkheid van de schoolregels. Daarnaast zijn veel ouders 
tevreden over ‘regels, rust en orde op school’ 
Verbeterpunt: 19% van de ouders is minder tevreden ten aanzien van 
‘opvang bij afwezigheid van de leraar’. 
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Contact met de school 
Onze school wordt door de ouders goed gewaardeerd met een 8,4 ten 
aanzien van ‘contact met de school’. Het meest tevreden zijn de ouders 
over ‘gelegenheid om met de directie te praten’(81%) en ‘social schools als 
informatiemiddel’ (81%). Ten aanzien van het onderwerp ‘contact met de 
school’ noemden de ouders geen belangrijke kritiekpunten. 

 
Schoolgebouw  
Ten aanzien van het schoolgebouw geven de ouders een 7,0.  
Verbeterpunten: 29% van de ouders is minder tevreden met de ‘hygiëne 
en netheid’ binnen de school. 19% met het ‘uiterlijk van het gebouw’ en 
17% met de ‘sfeer en inrichting van het schoolgebouw.  
 
Omgeving 
De ouders geven onze school ruim voldoende ten aanzien van ‘omgeving van 
de school’, een 7,4. Wat betreft ‘speelmogelijkheden op het plein is 88%, en 
veiligheid op het plein 84% van de ouders tevreden. 
Verbeterpunt:  24% van de ouders zijn minder tevreden over ‘veiligheid op 
weg naar school’.  
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