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Vergeleken met de vorige peiling hebben we weer een stap
gemaakt als het gaat om tevredenheid van leerlingen.

Bestrating kleuteringang
Via Anculus, de organisatie die onderhoud en beheer voor PRIMO
uitvoert, hebben we begrepen dat het de bedoeling is de
bestrating voor de kleuteringang op korte termijn te gaan
aanpakken. We zijn heel erg benieuwd naar het resultaat en
hopen op spoedige actie.

Van de leerlingen vindt 81% dat je op school veel leert (landelijk is
dit 77%).
Volgens 93% zijn hun ouders tevreden over de school; 0% denkt
dat hun ouders niet tevreden zijn (landelijk zijn deze percentages
80% en 4%).
Van de leerlingen denkt 15% soms of vaak ‘zat ik maar op een
andere school’; 85% denkt dit bijna nooit. De landelijke
percentages zijn respectievelijk 28% en 72%.
89% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, landelijk is dit
76%.

Nieuws van TSO de Vliegerdt
De eerste maand van de vernieuwde TSO zit er alweer op! Als
ouders was dit best wel spannend om op te starten, maar nu we
eenmaal draaien, lijkt het of we niet anders gedaan hebben. De
kinderen zijn enthousiast en we horen ook positieve berichten
terug van de ouders/verzorgers. Inmiddels kunnen we al rekenen
op 9 vaste kinderen op de maandag en de dinsdag en 12 vaste
kinderen op de donderdag en vrijdag. Daar komen dan de ‘losse’
inschrijvingen nog bij, elke dag zijn de tafels dus goed gevuld in
het TSO lokaal! We kunnen melden dat Nancy Timmer, de
moeder van Roan ons team met ‘vaste krachten’ heeft aangevuld.
Zij zal Renee, Carmen, Amellita & Wilma gaan vervangen als zij
niet kunnen, zodat er altijd iemand aanwezig is, die met
regelmaat voor de groep staat. Amellita en Wilma moeten nog 1
dagdeel de cursus TSO coördinator volgen en dan zijn zij officieel
gecertificeerd, goed nieuws dus!
Graag willen wij nog het volgende mede delen:
- Iedere vrijdag is het TOSTI DAG
- Op donderdag 18 februari is het PANNENKOEKEN DAG op de
TSO, dit om te vieren dat het dan bijna vakantie is! Opgeven voor
deze en andere dagen kan via de map in het TSO lokaal.

Tevredenheidspeiling
In november hebben 27 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een
vragenlijst over tevredenheid ingevuld. Dat is een respons van
100%. De responsgroep bestond uit 70% jongens en 30%
meisjes.De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze
waarop de leerlingen onze school waarderen. Het landelijk
gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan de school geven is
8.07. Onze school scoort gemiddeld 8.07 op de vraag van het
rapportcijfer. De waardering van de leerlingen voor onze school is
daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Als het gaat om ouderbetrokkenheid, vinden onze leerlingen het
volgende:
59% van de ouders is actief als hulpouder of commissielid.
Landelijk is dit percentage 52%.
Van de ouders helpt 85% hun kind met huiswerk als zij dit willen.
Landelijk is dit 92%.
Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op school komt bij
93% soms of vaak voor; landelijk is dit bij 90% van de leerlingen
het geval.
Van de leerlingen eet 74% vaak goed voordat ze naar school
gaan; geen van de kinderen eet ’s morgens bijna nooit. Landelijk
zijn deze gemiddelden respectievelijk 74% en 5%.
De top 5 van de pluspunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Waardering van uitstapjes
Waardering tekenen
Juf llegt goed uit
Naar de zin in de groep
Waardering gymnastiekles

Op de Vliegerdt Alle scholen
100%
96%
93%
93%
93%

90%
79%
80%
76%
88%

Mooie cijfers. We zijn er uiteraard erg trots op. We hebben de
uitslag ook besproken met de leerlingen. Aan de hand van deze
bespreking gaan we / de leerlingen aan de slag met acties die
hieruit voortvloeien, want naast pluspunten waren er ook best een
aantal verbeterpunten genoemd. Van eventuele acties houden we
u op de hoogte. Binnenkort kunt u dit onderzoeksdocument op uw
gemak nalezen. Het is dan te vinden op onze website.
Voorjaarsvakantie en studiemiddag
Op vrijdagmiddag 19 februari zijn alle kinderen in verband met
een studiemiddag vrij. Dat is meteen de start van de
voorjaarsvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie.
Aanwezigheid directeur
Ik ben op maandag 1, donderdag 11 en dinsdag 16 februari op
De Vliegerdt.
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