
Zelfevaluatie en tevredenheid 

In schooljaar 2014-2015 zijn onder medewerkers, verzorgers en leerlingen tevredenheidsenquêtes uitgezet. 

Daarnaast is er een zelfevaluatie onderzoek onder medewerkers gehouden en konden de bevindingen van de 

inspectie (laatste inspectiebezoek juni 2014) worden ingevoerd in het kwaliteitszorgsysteem van de school, 

Integraal. Hieronder de conclusies.  

 

 

Afbeelding uit Integraal, het aan Parnassys gekoppelde kwaliteitszorgsysteem. In oktober 2014 is de zelfevaluatie-vragenlijst ingevuld door 

het schoolteam. In het voorjaar van 2015 zijn de tevredenheidsvragenlijsten ingevuld.  De inspectiegegevens komen vanuit het laatste 

inspectiebezoek (juni 2014).  Respons: Evaluatie 100%; Medewerkers 90%; Verzorgers 50%; Leerlingen groep 5 t/m8 100%.  

Zoals aan de kleuren is te zien zijn er op het eerste gezicht geen onderdelen die snel verbetering behoeven. De 

Eskampen heeft een ongelooflijk positief imago, zowel bij ouders, kinderen als het personeel! Dat is heel fijn en 

dit willen we graag vasthouden!  

Op alle onderdelen is gemiddeld, op een vierpuntsschaal, een 3 of hoger gescoord. Daar mogen we tevreden 

over zijn, maar het is verstandig om de lat wat hoger te leggen.  De ontwikkelaars van Integraal geven de 

volgende tip: als er lager dan een 3,6 gemiddeld is gescoord is dat op te vatten als ‘minder uitgesproken’ ofwel: 

aarzeling.  Zo bekeken kunnen we de volgende verbeterpunten constateren:  

Imago  
 Ouders en personeel zijn zeer tevreden. Kinderen geven aan dat ze het fijn vinden om op deze school 

te zitten, maar er is wat aarzeling zichtbaar bij de vragen over verantwoordelijkheid en reflectie.  

Onderwijsleerproces 
 De ouders zijn over dit punt heel tevreden. 

 Kinderen en leraren vragen zich af of de betrokkenheid van kinderen beter kan. 

 We kunnen meer aansluiten bij verschillen tussen kinderen, sterke kanten benutten. 

 We kunnen kinderen meer ‘eigenaar’ laten zijn van hun leerproces (doel van les, hoe, wat, met wie) 

 De lessen kunnen voor kinderen ‘leuker’.  

 De leraren vinden dat er meer aandacht moet worden besteed aan sociale media.  

Planmatige ondersteuning 
 De ouders vragen zich af of de begeleiding van hun kind beter kan, onder gezamenlijke 

verantwoordelijk, waarbij zij elkaar goed informeren.  

 De leraren zijn nog onzeker over de kwaliteit van hun planmatig handelen (het werken met 

groepsplannen,  de analyse van gegevens, het beredeneerde aanbod daarbij).  

 De leraren weten nog te weinig over dyscalculie.  

 De leraren vinden dat de aanpak m.b.t. sociale veiligheid en gedragsproblemen verbeterd kan worden.  

Schoolcultuur 
 De leraren vinden dat er meer gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis en kwaliteiten en dat 

zij elkaar beter zouden kunnen aanspreken op afspraken en verantwoordelijkheden. 



 De leraren vragen zich af of we onze visie nog beter in de praktijk kunnen brengen.  

 Hebben we voldoende zicht op vervelend gedrag, pesten wellicht? 

 Is er voldoende zicht op een veilige sfeer in de klas, waar kinderen iets durven vragen, elkaar helpen?  

Samenwerking met ouders 
 Hier zijn ouders en leerkrachten heel tevreden over. We zijn wel erg benieuwd naar de uitkomsten van 

het onderzoek dat we doen in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen over dit onderwerp. 

Leerkrachten, ouders, studenten en kinderen zijn hiervoor geïnterviewd. Het onderzoek krijgt in de 

komende jaren een vervolg.   

Kwaliteitsmanagement 
 Hier heeft alleen de inspectie en het team iets over gezegd. De tevredenheid is groot.  

Organisatiemanagement 
 Hygiëne/netheid van de school (w.c.’s, gangen) kan volgens de kinderen beter. Ouders zijn hierover 

wel tevreden.  

 De leerkrachten zijn niet helemaal tevreden over de werkbelasting en de verdeling van de taken.  

 
Opmerkingen 

De ouders hadden de gelegenheid om opmerkingen te maken aan het einde van de vragenlijst.  Hieruit blijkt 

dat waar de een heel tevreden over is, de ander dat soms juist niet is. Persoonlijke ervaringen met de school of 

met een leerkracht spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Een aantal verbeterpunten dat hieruit is te destilleren, 

is al impliciet aanwezig in genoemde verbeterpunten. Soms gaat het om tips ter verbetering die zich minder 

lenen voor dit schoolplan. Enkele onderwerpen die wat vaker (vier tot zes keer) werden genoemd:  

 Er is (veel) verschil tussen leerkrachten. Genoemd werden verschillen m.b.t. het  geven van 

zelfvertrouwen, de sfeer in klas, het kind echt kennen, begeleiding, communicatie met ouders, 

ondersteuning/begeleiding, uitdaging bieden.   

 De groepen zijn soms te groot.  

 De sociale veiligheid zou hier en daar beter kunnen.  

Conclusies zelfevaluatie en tevredenheid voor nieuwe schoolplan 

De tevredenheid over de Eskampen is groot en de school heeft een zeer positief imago. De 

verbeterpunten hebben te maken met:  

 Meer oog voor verschillen tussen kinderen;  

 Verschillen tussen leerkrachten: verbeteren doorgaande lijnen en afspraken; implementatie 

kindgesprekken ter verbetering  van het ‘zien’ van kinderen; collegiale consultatie; groepsbezoeken 

door intern begeleider en directeur om verschillen te ontdekken en waar nodig bij te stellen; 

verbeteren (afspraken over) communicatie met ouders.  

 Het eigenaarschap bij leerlingen vergroten (hoe leer ik, wat leer ik, waarom, met wie, enz.) 

 Planmatig handelen: verbeteren van handelingsgericht werken (individuele- en groepsplannen, doelen 

formuleren, analyseren, evalueren). Ook hier eigenaarschap vergroten. 

 Meer aandacht voor sociale media. Inmiddels is een methode ingevoerd.  

 Aandacht voor sociale veiligheid en gedrag(sproblemen): Na de eerste kennismaking met het volg- en 

hulpsysteem ZIEN in 2014-2015, de komende jaren dit programma verder implementeren. Afspraken 

over sociale veiligheid herformuleren naar aanleiding daarvan (signalering, hulp, verbetering, 

pestprotocol). 

 Leerkrachten zouden meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kwaliteiten en elkaar meer 

kunnen aanspreken op afspraken/verantwoordelijkheden.  

 Verbeteren hygiëne en netheid in de school.  

De uitwerking van deze punten zijn terug te vinden in het schoolplan 2015-2019.  


