
 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

De Ouderraad heeft aan het oudertevredenheidsonderzoek van het Gerrit van der Veen vijf vragen  

toegevoegd om een beter beeld te krijgen van de mening van de ouders over school. Hierbij ontvangt u de 

samenvatting van de resultaten. 

 

Response 

De enquête is gehouden in de periode maart - april van dit jaar en heeft een zeer hoge respons opgeleverd. 

De enquête is ingevuld door 58% van de ouders oftewel 509 reacties. Dit is ten opzichte van eerdere 

enquêtes een opvallend goed resultaat. Het stemt positief over de betrokkenheid van ouders. 

 

De resultaten 

Op de vraag: “Waar blinkt het Gerrit van de Veen als school in uit?” antwoordt een ruime meerderheid van 

de ouders: De sfeer, gezelligheid, diversiteit en een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Een school 

waar weinig wordt gepest en waar creativiteit, kunst en cultuur aan bod komen. De docenten kenmerken 

zich door betrokkenheid en openheid en ze besteden aandacht aan hun leerlingen. Tegelijkertijd worden 

docenten ook genoemd bij de verbeterpunten in relatie tot het niveau en de aantrekkelijkheid van de lessen.  

 

Communicatie vanuit school, de rol van en het contact met mentoren, (extra) begeleiding en de 

cultuurprofiel van de school worden zowel bij de sterke punten als de verbeterpunten genoemd. 

 

De meest genoemde verbeterpunten zijn; lesuitval en de communicatie hierover, het ontbreken en/of de 

vervanging van docenten, het voortdurend wijzigen van het rooster, het aantal toetsen en het niet mee naar 

huis geven van de toetsen, en het geen (consistent) gebruik van Magister. De meerderheid van deze 

onderwerpen zijn bij de Ouderraad bekend en worden besproken met de schoolleiding. 

 

Twee verbeterpunten zijn relatief nieuw. De afstand van de gymzaal tot school wordt door een deel van de 

ouders als probleem ervaren. Daarnaast zijn er suggesties om het cultuurprofiel aspect van de school te 

vernieuwen en naar een hoger niveau te tillen.  

 

De Ouderraad en Contactouders 

De Ouderraad en zijn rol is relatief onbekend bij de meeste ouders. De onderwerpen waarvan de ouders 

vinden dat de Ouderraad hieraan aandacht moet besteden, liggen in lijn met de hierboven genoemde 

verbeterpunten. Ook willen ouders dat de Ouderraad aandacht besteedt aan onderwijsvernieuwing, kantine 

en gezond eten, telefoonbeleid en de zorg voor leerlingen met problemen.  

 

Uit de antwoorden blijkt dat de rol van contactouder en het onderlinge contact door ouders van kinderen in 

de onderbouw sterk wordt gewaardeerd. In de bovenbouw heeft 43,5 % behoefte aan een vorm van extra 

contact met de ouders. 

 

Nawoord 

De Ouderraad zal zich – binnen zijn mogelijkheden –inzetten om bestaande en nieuwe verbeterpunten 

onder de aandacht te brengen van schoolleiding en waar mogelijk hierbij te helpen. 

 

Graag willen wij u hierbij nogmaals bedanken voor het beantwoorden van de vragen en het delen van uw 

ervaringen met de school. Mocht u na het lezen van deze samenvatting nog vragen hebben over deze 

enquête of de onderwerpen waarover de ouderraad in gesprek is met school, dan kunt u contact met ons 

opnemen via Ouderraad-gv@gerritvdveen.nl. 
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