
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten schoolenquête ‘ouders van de 
schoolraad’ 
Opgemaakt door de ouders van de Schoolraad: Rebecca Van Rie, Leen Smits en Elke Van de Wouwer 

Afname resultaten van 4/06/2019 tot 31/08/2019 

Respons: 99 deelnemers  



 

Ik ben een ouder van een kind in de 

- Kleuterschool: 51.5% 
- 1ste graad:  42.4% 
- 2de graad: 35.4% 
- 3de graad: 21.2% 

Rangschik de volgende thema’s van belangrijk (1) naar niet belangrijk (9) binnen het 

schoolgebeuren: 

- Veiligheid rond de school      7.3 
- Pestbeleid        7.1 
- Communicatie        5.9 
- Zorgbeleid         5.9 
- Meer groen/kleur op de speelplaats      4.9 
- Gezondheid         4.7 
- Ouders inschakelen in het beleid     3.5 
- Ouders inschakelen voor projecten binnen of buiten de klas   2.9 
- Naschoolse sport       2.8 

Kies 3 thema’s waarvan u vindt dat er verbeteringen dienen te gebeuren binnen de school: 

- Pestbeleid        45.5% 
- Communicatie        45.5% 
- Meer groen/kleur op de speelplaats     43.4% 
- Zorgbeleid        42.4% 
- Naschoolse sport       33.3% 
- Veiligheid rond de school      25.3% 
- Ouders inschakelen voor projecten binnen of buiten de klas  16.2% 
- Gezondheid        16.2% 
- Ouders inschakelen in het beleid     5.1% 

Hebt u ooit het schoolreglement gelezen 

- Ja: 91.9% 
- Neen: 8.1% 

Hoe komt u uw kind meestal naar school? 

- Met de fiets:   39.4% 
- Met de wagen:   31.3% 
- Te voet:   27.3% 
- Met het openbaar vervoer:  2.0% 

 

Vindt u dat er voldoende bewaking is aan de schoolpoort? 

- Ja:  67.7% 
- Neen:  32.3% 

 



Kent u het pestbeleid van de school. 

- Neen:  68.7% 
- Ja:  31.3% 

 Is uw kind al in contact gekomen met pestgedrag? 

- Neen: 55.6% 
- Ja: 44.4% 

Zo ja, onder welke vorm? 

- Niet van toepassing:    52.5% 
- Mijn kind wordt/werd gepest:   35.4% 
- Mijn kind was getuige van pestgedag:  21.2% 
- Mijn kind heeft al pestgedrag vertoond: 5.1% 

Welke stappen ondernam u? 

- Andere        42.4% 
- Ik deed niets       25.3% 
- Ik sprak enkel de leerkracht aan    24.2% 
- Ik sprak eerst de leerkracht aan en daarna de directie  11.1% 
- Ik sprak de ouders van de betrokkene aan   8.1% 
- Ik sprak enkel de directie aan     3.0% 
- Ik sprak eerst de directie aan en daarna de leerkracht  0.0% 

Met welke stelling kan u zich het meeste vinden? 

- Er is te weinig groen op de speelplaats lagere school  70.7% 
- Er is voldoende groen op de speelplaats kleuterschool  58.6% 
- Er is voldoende groen op de speelplaats lagere school  15.2% 
- Er is te weinig groen op de speelplaats kleuterschool  14.1% 
- Er is teveel groen op de speelplaats kleuterschool  1.0% 
- Er is teveel groen op de speelplaats lagere school  0% 

Moest er meer groen op de speelplaats zijn, zou u zich als ouder dan engageren om mee te 

helpen dit groen te onderhouden (gras afrijden, bomen/hagen snoeien, …) 

- Neen: 64.6% 
- Ja: 35.4% 

Met welke stelling kan u zich het meeste vinden? 

- Ik denk dat mijn kind veilig kan spelen op de speelplaats: 77.8% 
- Ik denk dat mijn kind niet veilig kan spelen op de speelplaats: 22.2% 

Vindt u dat er meer kleur moet komen op de speelplaats? 

- Ja:  54.5% 
- Neen:  45.5% 

Indien uw antwoord ‘ja’ is, zou u zelf willen meewerken om de speelplaats meer kleur te 

geven? 

- Neen: 52.5% 



- Ja: 47.5% 

Als ouder voel ik me welkom op school 

  Gemiddeld 7.7/10 

Weet u wat de schoolraad is? 

- Ja, dit is de organisatie die activiteiten organiseert  10,1 % 
- Ja, dit is de organisatie die adviezen geeft over het beleid 85,9 % 
- Neen        4,0 % 

Kent u iemand van de leden die in de schoolraad zit? 

- Ja  59.6% 
- Neen  40.4% 

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het beleid, weet u dan wie u kan 

aanspreken? 

- Ja, de directie    63.6% 
- Ja, een lid van de schoolraad  49.5% 
- Ja, de leerkrachten   38.4% 
- Ja, een lid van het Ouder-School-team 17.2% 
- Neen     12.1% 

Weet u wat het Ouder-Schoolteam is? 

- Ja, dit is de organisatie die activiteiten organiseert  87.9% 
- Ja, dit is de organisatie die adviezen geeft over het beleid 6.1% 
- Neen        6.1% 

Kent u iemand van de ouders die in het ouder-schoolteam zitten? 

- Ja  69.7% 
- Neen  30.3% 

‘Ik vind dat het ouder-school-team een actieve bijdrage levert aan de school.’ 

 Gemiddeld: 8/10 

Heeft u interesse u meer in te zetten betreffende de activiteiten van het ouder-school-

team? 

- Neen, ik heb geen interesse  43.4% 
- Neen, ik zet me al in   32.3% 
- Ja     24.2% 

Heeft uw kind grootouders die meer betrokken zouden willen worden bij activiteiten? 

- Neen   82.8% 
- Ja   17.2% 

Met welke activiteiten zet u zich reeds in: 

- De buitenschoolse activiteiten zoals de bloemenslag, de kerstmarkt, de 
herfstactiviteit         37.4% 

- Chauffeuren bij klasactiviteiten       34.3% 



- Voorleesmomenten in de klas       30.3% 
- Andere          21.2% 
- Klusjesdag (laatste weekend van augustus)     14.1% 
- Toneel van het ouder-schoolteam      7.1% 
- Fietspoolen         3.0% 

Bij welke activiteiten, waar u zich momenteel nog niet voor inzet, zou u graag betrokken 

worden 

- Geen          57.6% 
- Voorleesmomenten in de klas       19.2% 
- Klusjesdag         10.1% 
- Buitenschoolse activiteiten zoals de bloemenslag, de kerstmarkt, de herfstactiviteit,… 

          9.1% 
- Fietspoolen         7.1% 
- Andere          7.1% 
- Toneel van het ouder-schoolteam      6.1% 
- Chauffeuren bij klasactiviteiten       5.1% 

 

Wat vindt u van het aanbod van de naschoolse sport op school? 

- Ik ken het aanbod niet  66.7% 
- Niet voldoende   20.2% 
- Voldoende   13.1% 

 

Wenst u naschoolse sport zelf te begeleiden? 

- Neen   97.0% 
- Ja   3.0% 

Wenst u naschoolse sport zelf te organiseren? 

- Neen   99.0% 
- Ja   1.0% 

‘Er wordt voldoende gewerkt aan de gezondheid van mijn kind op school’ 

Gemiddeld: 6.9/10 
 

Wat vindt u van het verplichten van fruit/groenten tijdens de speeltijd op woensdag? 

- Super, het zou mogen uitgebreid worden naar meerdere dagen 82.8% 
- Super, maar één dag in de week is voldoende    13.1% 
- Niet goed, afschaffen!       2.0% 
- Andere         2.0% 

Als er tijdens de middag soep aangeboden zou worden tegen 50 cent, zou u uw kind dan ’s 

middags soep laten eten? 

- Ja, enkele dagen in de week  43.4% 
- Ja, elke dag    33.3% 
- Neen     13.1% 



- Ja, één dag per week   10.1% 

Denkt u dat uw kind voldoende water drinkt op school? 

- Neen    37.4% 
- Geen idee   34.3% 
- Ja    28.3% 

Wordt er, volgens u, voldoende aandacht gespendeerd betreffende de hygiëne van uw 

kind? 

- Ja    57.6% 
- Neen    42.4% 

Wat denkt u over het zorgbeleid van de school? 

Gemiddeld 6.3/10 

Vindt u dat u voldoende geïnformeerd wordt door de school? 

- Ja, zeker   46.5% 
- Ja, maar het kan beter  44.4% 
- Ja, zelfs teveel   5.1% 
- Neen    4.0% 

Via welke weg verkrijgt u het liefst algemene communicatie 

- Per mail/ouderplatform  85.9% 
- Per brief    7.1% 
- Via het agenda van uw kind  6.1% 
- Via de website    % 

Via welke weg verkrijgt u het liefst specifieke communicatie over uw kind 

- Mondeling door de leerkracht die u persoonlijk aanspreekt  57.1% 
- Via het oudercontact       14.3% 
- Via een mail        14.3% 
- Via het agenda van uw kind      12.2% 
- Via een persoonlijke brief      2.0% 

Duidt aan in welke mate u het eens bent met volgende stellingen 

 Helemaal 
niet eens 

Niet eens Eens Helemaal 
eens 

Geen 
mening 

‘Ik heb het gevoel dat mijn 
kind(eren) graag naar 
school gaat/gaan’ 
 

0 9 21 65 4 

‘ik ben tevreden over wat 
mijn kind(eren) op school 
leert/leren’ 
 

0 4 37 56 2 

‘Ik heb het gevoel dat mijn 
kind(eren) op school 
voldoende de kans 

2 15 39 39 4 



krijgt/krijgen om zijn/hun 
talenten te ontplooien’ 
 
‘Ik heb het gevoel dat mijn 
kind(eren) les op zijn/hun 
maat krijgt/krijgen’ 
 

4 20 43 28 4 

‘Ik ben tevreden over de 
hoeveelheid huiswerk van 
mijn kind(eren)’ 
 

3 13 33 26 24 

‘Ik heb het gevoel dat als 
mijn kind(eren) 
moeilijkheden 
heeft/hebben, het 
wordt/ze worden 
geholpen’ 
 

4 10 45 22 18 

‘Ik vind dat de school mij 
tijdig waarschuwt als mijn 
kind(eren) een probleem 
heeft/hebben.’ 
 

5 18 35 19 22 

 


