
 

Score per thema 

Hieronder is de score per thema zichtbaar. Op 
alle onderdelen scoort KBS St. Jan de Doper 
hoger dan vergelijkbare scholen. 

Thema 
Score* 
(1-4) 

Kwaliteit 3,48 

Veiligheid 3,39 

Welbevinden 3,67 

Pedagogsich handelen 3,67 

Ondersteuning leerlingen 3,43 

Informatie 3,42 

Tijdens afstandsonderwijs 3,39 

Schoolklimaat 3,49 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 

 

 

 

Quotes 

‘Gewoon zo door blijven gaan.’ 

‘Jullie hebben een leuk team.’ 

 

Algemene feiten 

 Aantal ingevulde enquêtes:  118. 

 KBS St. Jan de Doper wordt gevormd door: 
o 225 kinderen; 

 waarvan 92 broers en zussen 
o 13 groepsleerkrachten; 
o 1 directeur; 
o 1 remedial teacher; 
o 3 onderwijsassistenten; 
o 2 interne begeleiders; 
o 1 conciërge; 
o 5 stagiaires; 
o 2 vrijwilligers; 
o 1 gymleerkracht. 

 

Vragenlijst ouders/verzorgers 

Voor u ligt de uitwerking van de vragenlijst die 
u als ouder/verzorger heeft ingevuld.  

Top 3  

 St. Jan de Doper scoort als school een 
3,49. (Schaal 1-4). Dat is een hele ruime 
voldoende. 

 Het rapportcijfer dat u gaf is een 8! 
 Op ‘Welbevinden’ en ‘Pedagogisch 

handelen’ scoort St Jan de Doper het 
hoogst. 

 



 

 

 

Reactie van directeur Wim 

Wat kunnen we trots zijn op onze school! Want 
ik lees toch voornamelijk hele mooie en tevreden 
reacties terug in de enquête. Dat geeft ons 
energie en dat geeft ons ook een blijk van 
waardering. Heel fijn om te lezen.  

Natuurlijk lezen we ook de tips die we mee 
krijgen. Want ook wij snappen heel goed dat er 
nog verbeterpunten zijn. U kunt er vanuit gaan 
dat we deze zeker kritisch zullen bekijken en 
meenemen in onze toekomst plannen.  

Mooi vind ik ook dat onze school een 
afspiegeling van de buurt is. Dat willen we 
namelijk ook zijn. En we hopen dit ook te 
behouden. Ik wil iedereen bedanken die de 
moeite heeft genomen om de enquête in te 
vullen.  

 

 

 Vaakst genoemd 

“Ga vooral zo door” 
 

 

  

  

Andere opvallende punten 

Religie en de rol van religie is een vaak genoemd 
onderwerp. De inzichten hierover zijn 
verschillend. Voor de een is het label Katholieke 
school een belangrijk fundament, voor de ander 
voegt dat minder toe. Dat interpreteren we als 
een mooie afspiegeling van onze maatschappij. 

Over één punt lijken veel ouders/verzorgers het 
met elkaar eens te zijn; de school is een mooie 
afspiegeling van de buurt en de maatschappij. 
Mede daarom moet er ook veel ruimte blijven 
voor diversiteit en respect voor elkaar, zowel 
voor de verschillen als overeenkomsten. 

Quotes 

‘Leuke kleine buurtschool.’ 

‘School biedt een mooie afspiegeling van 
de wijk/stad/samenleving.’ 

Top 3 medewerker tevredenheid 

Het team scoort de school een 7,6 
(rapportcijfer).  

Op het gebied van welbevinden scoort 
het team het hoogst. 

Op ‘identiteit’ en ‘toekomst’ is de score 
lager. Dit gaat over de waarden van de 
school en zijn onderwerpen voor de 
komende studiedagen. 

 

Belangrijkste tips  

Uit de enquête komen ook een aantal tips die 
u ons geeft. Hieronder de drie opvallendste: 

 Kleinere klassen wordt 8 keer genoemd. 
Vooral bij de onder- en middenbouw. 

 Meer ruimte voor creatieve vakken. Ook 
mediawijsheid wordt vaak genoemd. 

 Een nieuw punt is dat meerdere ouders 
aangeven dat ze het contact met school 
missen en ook het contact met andere 
ouders missen. Dat is een gevolg van de 
Coronamaatregelen. 

 


