
Resultaten ouderbevraging K3
2021-2022

Aantal leerlingen in K3: 59
Aantal respondenten: 38

We bereikten dus ongeveer 64% van onze ouders.

Algemene conclusie:
De ouders van onze derde kleuterklassers zijn over het algemeen tevreden met de werking
van onze school. We merken dat 97% van onze ouders aangeeft dat hun kind (meestal)
graag naar school komt. Ouders geven aan dat de leerkrachten, zorgcoördinator en directie
bereikbaar zijn voor vragen of problemen. Er heerst ook een tevreden gevoel over de
communicatie van de school, maar er zijn toch nog vragen i.v.m. de overstap naar het
eerste leerjaar. We nemen deze en nog enkele andere opmerkingen mee, maar we mogen
besluiten dat er een tevreden gevoel is over onze schoolwerking.



Resultaten per vraag

Wanneer en hoe kwam u/uw kind op onze school terecht?



37 stellingen over onze school:





















Andere opmerkingen:

● Veiligheid: Kan er iets gebeuren aan het ijzeren hoekpunt aan de buitentrap?

→ Antwoord van de directie: We nemen deze opmerking graag mee!
We passen dit aan i.f.v. de veiligheid.

● Waar kan ik verdere info vinden i.f.v. de overstap naar het eerste leerjaar?
(benodigdheden, e.d. )

→ Antwoord van de directie: Tijdens het laatste oudercontact werden
brieven meegegeven i.v.m. de benodigdheden. Tijdens het
kennismakingsmoment eind augustus kan u een kijkje nemen in de
nieuwe klas van uw kind en zal u nog verdere informatie van de
leerkracht krijgen. De schooluren blijven dezelfde en deze kan u altijd
op onze website (www.olvp.be/bawat/) raadplegen. In september is er
tevens nog een openklasdag, waarbij u als ouder een halve lesdag kan
meevolgen in het eerste leerjaar. Heeft u toch nog vragen, aarzel niet
om ons te contacteren.

● Minder tevreden over de voor- en naschoolse opvang. Is er geen personeel
met pedagogische opleiding (vb. studenten pedagogie) om dit te doen?

→ Antwoord van de directie: We begrijpen uw opmerking en willen
zeker bekijken welke opties mogelijk zijn. We moeten echter heel goed
kunnen rekenen op de aanwezigheid van deze mensen, wat veel
moeilijker is met studenten. Anderzijds zijn wij de mensen van onze
opvang heel dankbaar voor hun inzet en tijd. Zij doen elke dag
opnieuw hun uiterste best om de kinderen een fijne opvangtijd te
geven. Heeft u toch problemen, gelieve deze aan ons te signaleren.

● Veiligheid aan de schoolpoort: Mogelijkheid tot verkeersvrije straat tijdens de
schooluren? Mogelijkheid tot meer controle (niet parkeren op de kus- en
rijzone, niet keren,...)?

→ Antwoord van de directie: Verkeersveiligheid blijft een belangrijk
item! Onze verkeerswerkgroep, met ouders en leerkrachten, houdt
ook steeds de vinger goed aan de pols. O.a. omwille van het feit dat
het openbaar vervoer door onze straat rijdt, is een schoolstraat geen
evidentie.  Deze piste werd in het verleden al onderzocht.

● Kan er tijdens de middagpauze opnieuw melk aangeboden worden bij de
kleuters? Dit is een belangrijk voedingsmiddel voor kleine kinderen.

→ Antwoord van de directie: Vanwege organisatorische redenen werd
dit tijdens corona stopgezet. We nemen dit mee en bekijken of we dit
alsnog opnieuw kunnen aanbieden.

● Is er geen speciale viering voor de kleuters die naar het eerste leerjaar gaan?

→ Antwoord van de directie: Tijdens de laatste schooldag wordt dit
nog gevierd. Ouders zijn reeds rond 11.30u welkom op de speelplaats.
Zo kan u dat nog meevolgen.

http://www.olvp.be/bawat/


● We hadden graag ons kind eens zien optreden.

→ Antwoord van de directie: Vanwege corona zijn de schoolfeesten
niet kunnen doorgaan zoals gepland. Daarnaast zag ons team ook veel
nadelen aan deze optredens voor onze leerlingen (heel veel wachten in
de klas, zelf weinig geniet van het schoolfeest hierdoor, veel stress bij
de kinderen,...). Volgend jaar staat er opnieuw een grootouderfeest
gepland en een mama-en papaweek.

● Questi is een goed communicatieplatform, maar er is soms een overvloed aan
berichten.

→ Antwoord van de directie: We nemen deze opmerking mee naar het
schoolteam. We bekijken waar we informatie kunnen bundelen of
verminderen.

● Kan er meer differentiatie voorzien worden voor sterkere leerlingen?
→ Antwoord van de directie: Volgend schooljaar zullen onze
leerkrachten van het lager nascholing volgen rond differentiatie. We
bekijken ook verdere mogelijkheden voor onze kleuteronderwijzers.


