
 

In totaal legden 109 mensen deze enquête af.  

 

 

ONTHAAL 

 

Statistieken voor vraag 1 : Kan je de directeur spreken bij het begin of einde van de 

schooldag? 

1.1 Ja 96.30%  

1.2 Nee 0.00%  

1.3 Weet het niet 3.70%  

 

 

Statistieken voor vraag 2 : Worden ouders ook buiten de schooltijden ontvangen?  

2.1 Ja 76.85%  

2.2 Nee 1.85%  

2.3 Weet het niet 21.30%  

 

 

Statistieken voor vraag 3 : Is de omgang aan de telefoon correct en vriendelijk?  

3.1 Ja 96.30%  

3.2 Nee 0.00%  

3.3 Weet het niet 2.78%  

 

 

Statistieken voor vraag 4 : Worden ouders warm onthaald op het moment dat ze hun 

zoon of dochter inschrijven?  

4.1 Ja 93.52%  

4.2 Nee 0.00%  

4.3 Weet het niet 1.85%  

 

 

Statistieken voor vraag 5 : Worden de ouders ingelicht over de ouderwerking op school?  

5.1 Ja 93.52%  

5.2 Nee 1.85%  

5.3 Weet het niet 2.78%  



Statistieken voor vraag 6 : Weten de ouders wie de zorgcoördinator is? Wie de CLB-

medewerkers zijn? Waar en wanneer je hen kan bereiken?  

6.1 Ja 74.07%  

6.2 Nee 15.74%  

6.3 Weet het niet 10.19%  

 

We vinden dat dit beter kan. 

Voorstel: een folder maken met de structuur van de gehele zorg op school (CLB, 

zorgcoördinator, zorgleerkracht) met een duidelijke taakomschrijving en de bereikbaarheid. 

In het begin van het schooljaar kan deze folder dan meegegeven worden aan de ouders. 

 

GEBOUW EN INFRASTRUCTUUR 

. 

Statistieken voor vraag 7 : Weten ouders waar ze hun fiets of auto kunnen parkeren?  

7.1 Ja 99.07%  

7.2 Nee 0.93%  

7.3 Weet het niet 0.00%  

 

 

Statistieken voor vraag 8 : Zijn er wegwijzers naar de directie, het secretariaat, de 

hoofdingang...?  

8.1 Ja 81.48%  

8.2 Nee 5.56%  

8.3 Weet het niet 12.96%  

 

 

Statistieken voor vraag 9 : Krijgen ouders een rondleiding in de school wanneer zij hun 

kind inschrijven?  

9.1 Ja 94.44%  

9.2 Nee 0.00%  

9.3 Weet het niet 5.56%  

 

 

 

 

 



Statistieken voor vraag 10 : Is er een informatiebord specifiek voor de ouderwerking?  

10.1 Ja 29.63%  

10.2 Nee 5.56%  

10.3 Weet het niet 63.89%  

 

Dit toont duidelijk een behoefte aan meer informatie. 

Voorstel: het huidige bescheiden informatiebord groter maken en updaten met recente foto’s, 

structuur van de oudervereniging, de leden, info over de activiteiten… 

 

Statistieken voor vraag 11 : Is de school aangepast voor rolstoelen of kinderwagens?  

11.1 Ja 67.59%  

11.2 Nee 12.04%  

11.3 Weet het niet 21.30%  

 

 

COMMUNICATIE OUDERS-SCHOOL 

 

Statistieken voor vraag 12 : Probeert de school de ouders op diverse manieren te 

bereiken?  

12.1 Ja 97.22%  

12.2 Nee 1.85%  

12.3 Weet het niet 0.93%  

 

Verduidelijking: de school communiceert via brieven, mails, website, Twitter, Facebook, 

Youtube.   Belangrijke info (bv kindvrije dag) wordt ook geafficheerd. 

 

Statistieken voor vraag 13 : Worden ouders tijdig en correct geïnformeerd over 

activiteiten en eventuele wijzigingen in de planning?  

13.1 Ja 96.30%  

13.2 Nee 2.78%  

13.3 Weet het niet 0.93%  

 

 

 

 



Statistieken voor vraag 14 : Is er een kennismakingsbijeenkomst of informatieavond 

voor nieuwe ouders op school?  

14.1 Ja 94.44%  

14.2 Nee 0.00%  

14.3 Weet het niet 5.56%  

 

 

Statistieken voor vraag 15 : Weten de ouders hoe ze hun talenten kunnen inzetten om 

mee na te denken en mee te helpen binnen de school en de oudervereniging?  

15.1 Ja 89.81%  

15.2 Nee 2.78%  

15.3 Weet het niet 7.41%  

 

 

Statistieken voor vraag 16 : Weten ouders wat er besproken wordt binnen de 

oudervereniging en de schoolraad?  

16.1 Ja 54.63%  

16.2 Nee 18.52%  

16.3 Weet het niet 26.85%  

 

Dit kan duidelijk beter. 

Wat bestaat al? de nieuwsbrief van de oudervereniging (januari/juni). Tweemaal per 

schooljaar is er een Algemene Vergadering waarop alle ouders welkom zijn en waar de 

activiteiten en de financiën besproken worden. Verder  wordt ook regelmatig info gepost op 

de website, Twitter en Facebook. Maar blijkbaar is er toch behoefte aan meer informatie. 

Voorstel: het updaten van het informatiebord (cfr vraag 10) en een eigen website van de 

oudervereniging opstarten. 

 

OUDERCONTACTEN 

 

 

Statistieken voor vraag 17 : Zijn de uren waarop de officiële oudercontacten 

plaatsvinden ook haalbaar voor alle ouders? Bv. na 19u voor werkende ouders?  

17.1 Ja 90.74%  

17.2 Nee 0.93%  

17.3 Weet het niet 8.33%  

 



Statistieken voor vraag 18 : Zijn er voldoende rapportbesprekingen met de ouders?  

18.1 Ja 85.19%  

18.2 Nee 6.48%  

18.3 Weet het niet 7.41%  

 

 

Statistieken voor vraag 19 : Praat de school met ouders over mogelijke extra zorg of 

externe hulp voor kinderen?  

19.1 Ja 75.00%  

19.2 Nee 3.70%  

19.3 Weet het niet 19.44%  

 

Nuancering: deze vraag betreft vooral de ouders die hiermee te maken hebben. 

 

Statistieken voor vraag 20 : Hebben ouders het gevoel dat de leerkrachten weten hoe 

hun kind in elkaar zit, welke capaciteiten het heeft en welk traject kan gevolgd worden?  

20.1 Ja 90.74%  

20.2 Nee 2.78%  

20.3 Weet het niet 5.56%  

 

 

Statistieken voor vraag 21 : Rapporteren de leerkrachten op een respectvolle manier 

over een kind?  

21.1 Ja 94.44%  

21.2 Nee 1.85%  

21.3 Weet het niet 3.70%  

 

 

ACTIVITEITEN VOOR OUDERS 

 

Statistieken voor vraag 22 : Is het activiteitenaanbod uitnodigend voor de 

ouderpopulatie op school?  

22.1 Ja 81.48%  

22.2 Nee 0.93%  

22.3 Weet het niet 17.59%  

 

 



Statistieken voor vraag 23 : Is er een goed overleg tussen de oudervereniging en het 

schoolteam bij het organiseren van de activiteiten?  

23.1 Ja 64.81%  

23.2 Nee 1.85%  

23.3 Weet het niet 33.33%  

 

Nuancering: op deze vraag kunnen enkel de ouders van de oudervereniging een antwoord 

geven. 

 

Statistieken voor vraag 24 : Zijn de personeelsleden van de school ook aanwezig op de 

activiteiten georganiseerd door de oudervereniging?  

24.1 Ja 79.63%  

24.2 Nee 0.00%  

24.3 Weet het niet 20.37%  

 

 

Statistieken voor vraag 25 : Wordt er jaarlijks een activiteitenplanning verspreid?  

25.1 Ja 89.81%  

25.2 Nee 2.78%  

25.3 Weet het niet 7.41%  

 

 

Statistieken voor vraag 26 : Worden nieuwe ouders warm onthaald als zij  zich 

aanbieden als vrijwilliger?  

26.1 Ja 74.31%  

26.2 Nee 1.83%  

26.3 Weet het niet 22.94%  

 

Ook hier weer een nuancering: geldt enkel voor de ouders die zich reeds hebben aangeboden 

als vrijwilliger. 

 

Statistieken voor vraag 27 : Worden vrijwillige ouders bedankt voor hun inzet voor de 

school of de oudervereniging?  

27.1 Ja 79.82%  

27.2 Nee 0.92%  

27.3 Weet het niet 19.27%  

 

Nuancering cfr vraag 23 



Statistieken voor vraag 28 : Peilt de school op geregelde tijdstippen naar de 

tevredenheid bij de ouders en worden de resultaten na een peiling teruggekoppeld naar 

ouders?  

28.1 Ja 50.46%  

28.2 Nee 11.01%  

28.3 Weet het niet 37.61%  

 

We denken dat de vraag eerder onduidelijk was en dat het woord “mening” meer op zijn 

plaats was dan “tevredenheid”. Er is immers op korte tijd geïnformeerd naar de mening van 

de ouders dmv enquêtes: vorig schooljaar rond kinderopvang, en momenteel dus over het 

oudervriendelijk beleid. 

 

SCHOOLOMGEVING 

 

Statistieken voor vraag 29 : Doet de school inspanningen om een verkeersvriendelijke 

omgeving te creëren? 

29.1 Ja 94.50%  

29.2 Nee 1.83%  

29.3 Weet het niet 2.75%  

 

 

Statistieken voor vraag 30 : Betrekt de school ouders en grootouders om hun ervaringen 

en talenten te delen met de school en de leerlingen?  

30.1 Ja 81.65%  

30.2 Nee 0.92%  

30.3 Weet het niet 15.60%  

 

 

Statistieken voor vraag 31 : Organiseert de school activiteiten waarbij ouders betrokken 

worden zoals bv. fietspooling, carpooling, autoluwe schoolweek...?  

31.1 Ja 43.12%  

31.2 Nee 14.68%  

31.3 Weet het niet 42.20%  

 

Ook hier vermoeden we dat de vraag te onduidelijk was en de voorbeelden te expliciet. 

Een autoluwe schoolweek is in het verleden reeds gepromoot. 

 

 



Voorstel: een carpoolingsysteem bekijken en bij genoeg interesse uitwerken. 

Momenteel wordt een initiatief rond het promoten van fietsen bekeken, dit in samenwerking 

met het Milieufront Omer Wattez. 

 

 

 

 

Uit de opmerkingen en suggesties van de ouders komen de volgende aandachtspunten 

naar voor: 

 

Meer controle aan de schoolpoortjes, zeker voor de kleuters. 

 

De poortjes op de kleuterspeelplaats worden vervangen door nieuwe poortjes met een 

automatische pomp, waardoor de poortjes automatisch gesloten zullen worden. 

 

De parkeersituatie verbeteren. 

 

Daar zijn we volop mee bezig: er is aan de gemeente gevraagd om verder te asfalteren. 

Verder zal er een wijziging van de huidige situatie voorgesteld worden zodat de ouders 

veiliger en droger kunnen parkeren. 

 


