RESULTATEN OUDERENQUETE 2016

De Oudercommissie heeft ook dit jaar weer een ouderenquête gehouden, die deze keer door
beduidend meer ouders is ingevuld dan het jaar daarvoor. Met een respons van bijna 50 %
kunnen we de resultaten als representatief beschouwen.
Hieronder volgt een korte terugkoppeling van de belangrijkste uitkomsten van de ouder-enquête
2016.
Om het overzichtelijk te houden, behandelen we kort de opvallendste positieve zaken en
onderwerpen waar nog ruimte voor verbetering is.
Sterke punten


Over het algemeen vinden de ouders Sorghvliet een prettige en veilige school voor hun
kinderen. De score is goed op het gebied van veiligheid en het tegengaan van pesten en
intimidatie. Verreweg de meeste kinderen voelen zich thuis op hun school.



Op het gebied van leerprestaties, huiswerk, resultaten bij eindexamens enz. scoort de
school zeer hoog. Het overgrote deel van de ouders vindt de werkbelasting voor hun
kinderen (huiswerk, lesuren) goed te doen. Daarbij wordt het aanbod van buitenschoolse
activiteiten hoog gewaardeerd. Interessant is dat behoorlijk veel ouders nadenken over
mogelijkheden van de school om nog meer uit haar leerlingen te halen. Zaken zoals
meer maatwerk in het aangeboden onderwijs komen dan meteen bij ons op. Dit heeft
zeker ook de aandacht van de schoolleiding en de school wil op korte termijn ook
bepaalde richtingen op dit gebied nader onderzoeken.



Over het algemeen scoort de communicatie tussen school, ouders en leerlingen ruim
voldoende. Er is zeker ruimte voor verbetering, vandaar dat op enkele aspecten van die
communicatie hieronder wordt teruggekomen.



Opvallend in deze enquête is het feit dat in bijna alle gevallen de leerlingen zelf de
doorslaggevende stem hebben gehad in hun gang naar onze school. Natuurlijk is het
een samenspel tussen ouders en hun kinderen, maar het is goed dat de grote
meerderheid van de leerlingen ook zelf voor Sorghvliet heeft gekozen en na één of meer
jaren nog steeds achter deze keuze staat.

Punten voor verbetering


Op onze kleine school moeten de leerlingen het doen met een relatief krappe ruimte; of
het nu om de beschikbare leslokalen, het schoolplein of de fietsenstalling gaat. Naar
verhouding is er vaak melding gemaakt van beschadiging, vernieling of zoek raken van
spullen. Met name worden er te veel fietsen beschadigd. De school benadrukt dat het
van belang is dat eventuele vernielingen aan de schoolleiding worden gemeld teneinde
de school in staat te stellen hier effectiever tegen op te treden.



Terwijl de communicatie enerzijds als goed wordt beschouwd, zijn er enkele specifieke
zaken waar dit juist tegenovergesteld wordt ervaren. Het systeem van

huiswerkmededeling [via Magister] heeft wel wat reacties opgeroepen. Het gaat daarbij
ten eerste om het consequent gebruik van het systeem; dit moet eenduidiger en door
iedereen worden gehanteerd. Ten tweede wordt soms erg laat informatie bekend
gemaakt. De schoolleiding heeft stappen genomen om dit te verbeteren en toegezegd
hier op te blijven toezien. Daarnaast zijn er enkele geledingen die weinig bekendheid
genieten bij de ouders. Zo is het niet duidelijk wat de Oudercommissie precies allemaal
doet en ook de rol van het Curatorium is onduidelijk. Daarom zullen op de website extra
stukjes verschijnen over deze onderdelen van onze schoolorganisatie en ook bij andere
gelegenheden zal er naar gestreefd worden dat extra informatie gedeeld wordt.


De leerkrachten hebben naast het lesgeven nog een heel scala aan taken en
activiteiten, die verband houden met de school. Deze kunnen lesuitval veroorzaken.
Lesuitval door vergaderingen en bijscholing van leerkrachten wordt door een aanzienlijk
deel van de respondenten als niet redelijk gezien. De schoolleiding heeft naar aanleiding
van de opmerkingen op dit punt meegedeeld dat de school maatregelen heeft genomen
om dergelijke lesuitval tot een minimum te beperken. Vergaderingen worden zo veel
mogelijk buiten lestijd gehouden en bijscholing mag alleen ten koste van lestijd gaan als
het onderwerp relevant is voor de school en er geen alternatieve data zijn. Zowel
vergaderingen als bijscholing moeten ook wel gezien worden als noodzakelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs; de schoolleiding zal dat steeds afwegen.

Conclusie.
Dankzij de ouders die mee hebben gewerkt aan de enquête, hebben de Oudercommissie en de
schoolleiding weer een genuanceerd en kritisch beeld van Sorghvliet gekregen. Ouders hebben
ook de moeite genomen om suggesties of verbeterpunten aan te dragen. Inmiddels is een
terugkoppeling aan die ouders in gang gezet, zodat ook zeker wordt gesteld dat hun
commentaren meegenomen worden.
Uiteraard hopen we dat volgend jaar weer meer ouders mee willen werken en in slechts 10
minuten hun zeer gewaardeerde mening over het Sorghvliet willen aangeven!
Alle informatie helpt ons allemaal om te blijven werken aan een nog sterker en mooier
Sorghvliet. Wordt vervolgd!

