
 

 

 

 

 

 
Na evaluatie en bespreking van dit onderzoek (vorig schooljaar) brengen we u graag op 
de hoogte van de resultaten. 

 
Ongeveer de helft van de ouders heeft meegewerkt aan dit 
onderzoek.  
Dit is niet zo heel veel. We gaan ervan uit dat er reeds een heel 
open cultuur is nl. dat u niet met vragen of bezorgdheden blijft 
zitten.  
 
 

We zien heel wat positieve resultaten, het doet deugd om dit te mogen lezen van onze 
belangrijkste partners… jullie dus. Het voelt echt als “Samen School Maken”. Dank je wel 
hiervoor! Wij doen zeker zo verder…… 
 
Enkele mooie resultaten (akkoord of meestal akkoord) willen we graag met jullie delen: 
iedereen heeft vertrouwen in onze school en is tevreden over wat de kinderen leren.  
De kinderen komen graag naar school, de kinderen worden aangemoedigd om al zijn 
talenten te ontwikkelen. Ouders voelen zich welkom en betrokken bij het schoolgebeuren. 
De school is bereikbaar, behulpzaam en biedt hulp bij moeilijkheden. 
 
Een 20% heeft graag nog meer informatie over de werking van het oudercomité.  
We nemen dit ter harte want alle ouders (100%) vinden het belangrijk dat de school een 
oudercomité heeft. 
 
Op de vraag ivm de veiligheid van het schoolgebouw heeft 13% meestal niet akkoord 
geantwoord.  Ons schoolbestuur werd hiervan op de hoogte gebracht.  
Na het afwerken van de huidige bouwwerken nl. een nieuwe inkom, bergruimte en een 
kleuterklas zal er werk gemaakt worden van een nieuw bouwproject, waarin ook de tip die 
we kregen opgenomen zal worden. 
 
Dank je wel aan iedereen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek….  
Wenst u graag het hele onderzoek in te kijken dan is dit, na afspraak, zeker mogelijk. 
En weet, onze deur staat voor u altijd open! 
 

 

       Met vriendelijke groeten  
       leerkrachten en directie Denise Goossenaerts  
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