
Resultaten ouderbevraging L6
2021-2022

Aantal leerlingen in L6: 58
Aantal respondenten: 40

We bereikten dus ongeveer 69% van onze ouders.

Algemene conclusie:
De ouders van onze zesdeklassers zijn over het algemeen tevreden met de werking van onze
school. Ze 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 alsook over de zorgwerking. We merken dat 90% van onze ouders aangeeft dat hun
kind (meestal) graag naar school komt. Ouders zijn tevens tevreden over de leerstof en het
huiswerk van hun kinderen.



Resultaten per vraag

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



37 stellingen over onze school:





















Andere opmerkingen:

● Tijdens de coronaperiode vielen de zwemlessen weg. Was een andere
oplossing niet mogelijk?

→ Antwoord van de directie: Er werden verschillende mogelijkheden
overwogen. Dit was ons inzien de meest veilige (voor leerlingen en
leerkrachten) en verantwoorde keuze. We betreuren uiteraard dat vele
zwemlessen niet konden doorgaan.

● Besparing op afval: papiertjes en bananenschillen moeten terug mee naar
huis. Is dit niet een beetje overdreven?

→ Antwoord van de directie: We verkleinen graag onze afvalberg.
Daarom willen we graag papiertjes van koeken thuis blijven. We
moedigen ook aan om koeken te kopen die niet telkens individueel
verpakt zitten. Zo heeft u thuis ook minder afval. Wat betreft resten
van fruit. Deze mogen wel in onze GFT-bakken op school. We hebben
onze leerkrachten en het kinderparlement opnieuw hierover
geïnformeerd.

● Hygiëne op de toiletten: het toiletpapier hangt niet in de toilethokjes.
Sommige kinderen gaan daarom niet graag naar het toilet op school.

→ Antwoord van de directie: We bevroegen dit probleem in het
oudercomité en in het kinderparlement. Aangezien dit inderdaad als
probleem ervaren werd, hebben we onlangs aparte wc-papierhouders
in de hokjes laten plaatsen.


