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Beste ouders/verzorgers,
Ons schoolbestuur, INNOVO, en wij, basisschool De Triangel vroegen eind februari uw
medewerking bij een vragenlijstonderzoek. U gaf uw mening over allerlei onderwerpen, zoals
onderwijskwaliteit, veiligheid en sfeer op de school.
De uitkomsten van het onderzoek geven een helder beeld van de sterke en zwakke punten van onze
school. Wij gebruiken de resultaten bij het maken van plannen voor de toekomst.

In totaal waren er 116 respondenten, waarbij 29 ouders gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid om nog reacties/opmerkingen toe te voegen.
In onderstaande tabel treft u de behaalde scores van u aan (op een schaal van 4):
Score 2014
Schoolklimaat
Onderwijsleerproces
Informatie en communicatie
Algemeen

Score 2016
2,8
2,8
2,4
2,8

3,2
3,2
3,2
3,2

6,7
8

7,4
8,5

Als rapportcijfer kregen we:
Rapportcijfer van de ouders
Rapportcijfer van de leerlingen

Zoals u ziet zijn we op alle items vooruit gegaan.
Met bovenstaande gegevens zijn we uiterst tevreden en we zullen er alles aan doen om deze
stijgende lijn voor te zetten.
Met gemiddeld een rapportcijfer 7,4 geven de deelnemende ouders aan over het algemeen tevreden
zijn met de school.
Het contact met de school is enorm verbeterd. Ouders zijn erg positief over de schriftelijke
communicatie (oa. ouderportaal) door de school. De school doet het beduidend beter dan twee
jaren geleden.

De Triangel: Samen lerend onderweg

Bij het vorige tevredenheidsonderzoek was de veiligheid rondom de school nog een hot item. Er was
toen nog geen parkeerplaats aangelegd op het terrein, waar voorheen het gebouw van De Triangel
stond.
Ouders zijn t.o.v. de vorige vragenlijst positiever/tevredener over de schoolresultaten. De aandacht
voor het zelfstandig werken en het samenwerken in de groep wordt door veel ouders als positief
ervaren.
Voor een uitgebreider overzicht kunt u terecht op www.vensterspo.nl .
Hoe nu verder?
Wij blijven werken aan de onderwijskwaliteit. We stellen de kwaliteitseisen bij. We blijven
investeren in betrokkenheid van ouders met de school.
Als laatste opmerking wil ik nog de telefonische bereikbaarheid van de school toelichten.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de conciërge aanwezig. Op woensdag ben ik aanwezig.
Mocht de conciërge niet oppakken , dan gaat de telefoon vervolgens over bij mij en als laatste bij de
interne begeleider. Wordt de telefoon dan nog niet opgepakt dan kunt u ten allen tijden mailen of
nog handiger gebruik maken van het ouderportaal. In noodgevallen kunt u altijd de sbo Bernardus
bellen.
Mochten er bij u nog vragen zijn, dan hoor ik deze graag.
Mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Jeff Hodiamont
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