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Belang 
Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van verschillende aspecten van het onderwijs 
nagegaan welk belang ouders daaraan hechten. In onderstaande figuur staat een 
opsomming van de vijf aspecten die de ouders van Jenaplanschool De Wilgenhoek het 
belangrijkst vinden. Ter vergelijking is daarnaast de 'landelijke top vijf' opgenomen. 
 

 
Net als de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van 
Jenaplanschool De Wilgenhoek 'de leerkracht' het belangrijkst. 
De aspecten komen overeen met de verschillende vraagrubrieken 
 
Belangcijfers 
De vragenlijst van de OTP is ingedeeld in een aantal rubrieken (aspecten van het onderwijs) 
met verschillende soorten vragen. Verschillende rubrieken betreffen waarderingsvragen, 
waarbij is nagegaan hoe tevreden ouders zijn over verschillende aspecten van de school. 
Voor de rubrieken afkomstig uit onze standaard vragen uit de Vragenplanner is ook 
gevraagd hoe belangrijk de ouders de rubrieken vinden voor ‘een goede school’. Dit wordt 
in het rapport uitgedrukt in belangcijfers. 
 
In de figuur hieronder staan de belangcijfers per vraagrubriek voor Jenaplanschool De 
Wilgenhoek weergegeven voor de rubrieken die uit onze standaardvragen uit de 
Vragenplanner zijn overgenomen. Tevens zijn de cijfers van de vorige deelname opgenomen 
(indien van toepassing). Ter vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de 
referentiegroep. De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer. De rubriek met het 
hoogste cijfer staat op 1. 
 

 
 
  

 Onze school Alle scholen 
1 De leerkracht De leerkracht 
2 Begeleiding Begeleiding 
3 Sfeer Sfeer 
4 Persoonlijke ontwikkeling Kennisontwikkeling 
5 Contact met de school Persoonlijke ontwikkeling 

Belang     Referentie 
 Deze peiling Onderbouw  Bovenbouw   Alle scholen 
1. De leerkracht 9,7 9,7 9,7  9,5 
2. Begeleiding 9,5 9,6 9,5  9,3 
3. Sfeer 9,5 9,4 9,6  9,1 
4. Persoonlijke ontwikkeling 9,2 9,3 9,0  8,8 
5. Contact met de school 8,8 8,7 8,9  8,4 
6. Kennisontwikkeling 8,6 8,8 8,2  8,8 
7. Omgeving van de school 8,2 8,3 8,0  7,6 
8. Schoolregels, rust en orde 8,1 8,2 8,0  8,4 
9. Schoolgebouw 7,5 7,7 7,0  7,0 
10. Schooltijden 6,5 6,8 6,0  7,1 
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Tevredenheidcijfers 
De vragenlijst van de OTP is ingedeeld in een aantal rubrieken (aspecten van het onderwijs) 
met verschillende soorten vragen. Een aantal rubrieken betreffen tevredenheidsvragen, 
waarbij is nagegaan hoe tevreden de ouders zijn over verschillende aspecten van de school. 
Dit wordt uitgedrukt in een tevredenheidscijfer per rubriek.  
 
In de figuur hieronder staan de tevredenheidscijfers per vraagrubriek voor Jenaplanschool 
De Wilgenhoek weergegeven voor de rubrieken die uit onze standaardvragen uit de 
Vragenplanner zijn overgenomen. Tevens zijn de cijfers van de vorige deelname opgenomen 
(indien van toepassing). Ter vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de 
referentiegroep. 
 
De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer, met de hoogste waardering op 
nummer 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Top 10 tevredenheid en ontevredenheid 
In onderstaande figuren wordt een overzicht gegeven van de plus- en verbeterpunten van 
Jenaplanschool De Wilgenhoek. Ter vergelijking worden ook de resultaten van de 
referentiegroep vermeld. 
In de tabellen wordt alleen de ‘top10’ weergegeven. 
 
 In de tabel ‘Top 10 Tevredenheid’ wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen 

die door veel ouders/verzorgers positief gewaardeerd worden, met de percentages 
tevreden respondenten.  

 
 In de tabel ‘Top 10 Ontevredenheid’ staan de onderwerpen waarover relatief veel 

ouders ontevreden waren, met de bijbehorende percentages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tevredenheid     Referentie 
 Deze peiling Onderbouw  Bovenbouw   Alle scholen 
1. De leerkracht 8,2 7,8 8,8  8,1 
2. Schooltijden 7,9 8,0 7,6  7,5 
3. Persoonlijke ontwikkeling 7,7 7,5 8,2  7,2 
4. Sfeer 7,6 7,5 7,7  7,3 
5. Kennisontwikkeling 7,5 7,4 7,8  7,2 
6. Begeleiding 7,5 7,4 7,7  7,1 
7. Contact met de school 7,1 6,9 7,5  7,2 
8. Schoolgebouw 6,9 7,1 6,7  7,1 
9. Schoolregels, rust en orde 6,5 6,2 7,0  7,1 
10. Omgeving van de school 4,8 4,8 4,9  6,4 
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 ‘Top 10’ Tevredenheid 
 

 
 
 ‘Top 10’ Ontevredenheid 
 

 
 
Acties vanuit gesprekken met de MR in april 2018: 

• In overleg met de gemeente Leerdam en de werkgroep verkeer zijn een aantal 
acties in de planning en uitgevoerd: Veilige oversteek op de Tiendweg, route 
beschrijving voor een veilige weg naar school; gepresenteerd in de Wilgentenen. Er 
komt een 30 km zone op het Voorwaartse Veld. ( zomer 2018 en een parkeerverbod 
langs de stoep bij de school.  

• De toegangshekken worden d.m.v. een draai-knijpknop gesloten zodat kinderen het 
plein niet kunnen verlaten. 

• Tijdens de lunchpauze zijn er steeds voldoende ouders aanwezig om te surveilleren op 
het plein, regelmatig springt een leerkracht in. Er is maandelijks overleg met de 
overblijfcoordinator en de vaste  hulpouders, om het spelen gezellig te maken e nook 
veilig voor alle kinderen. Blijft ook in 2018-2019 een punt van aandacht. 

•  
• De schoolpleincommissie heft in het voorjaar nieuwe picknicktafels aangeschaft, een 

Wilgenhek aan laten planten, de platanen opnieuw geplant. Ook is in het voorjaar 

   Referentie 
Pluspunten Jenaplanschool De 

Wilgenhoek 
 Alle scholen 

1. Aandacht voor uitstapjes en excursies 99%  84% 
2. Huidige schooltijden 94%  87% 
3. Inzet en enthousiasme leerkracht 93%  93% 
4. Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 93%  92% 
5. Aandacht voor normen en waarden 92%  87% 
6. Omgang leerkracht met de leerlingen 92%  93% 
7. Gelegenheid om met de directie te praten 90%  74% 
8. Omgang van de kinderen onderling 89%  83% 
9. Sfeer in de klas 88%  88% 
10. Deskundigheid leerkracht 88%  92% 

   Referentie 
Verbeterpunten Jenaplanschool De 

Wilgenhoek 
 Alle scholen 

1. Veiligheid op weg naar school 76%  38% 
2. Speelmogelijkheden op het plein 67%  24% 
3. Veiligheid op het plein 30%  17% 
4. Rust en orde op school 25%  11% 
5. Informatievoorziening over het kind 23%  17% 
6. Uiterlijk van het gebouw 22%  12% 
7. Duidelijkheid van de schoolregels 21%  8% 
8. Informatievoorziening over de school 21%  17% 
9. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht 17%  12% 
10. Rust en orde in de klas 16%  14% 
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een moestuin aangelegd door de schoolpleinwerkgroep. Twee ouders runnen nu met 
de kinderen de moestuin achter de school. Iedere donderdagmiddag gaan er 
groepjes kinderen naar de moestuin Er is om de moestuin te bereiken akkoord van de 
gemeente Leerdam om via een deur in de tuinkamer de moestuin te bereiken. In 
schooljaar 2018-2019 zal de moestuin in dienst staan van ook de kooklessen in de 
school.  

• Wat de onrust in de school betreft: 
Er zijn islolerende panelen aangebracht om het geluid in het gebouw minder 
galmend te maken na een onderzoek van v. Doorenmalen naar de geluidsactiviteit . 

              
In het schooljaar 2018-2019 worden er opnieuw afspraken met de kinderen gemaakt over rust 
in de school op de gangen, bij het naar binnen en naar buiten gaan. De instroom van veel 
nieuwe kinderen, de grote groepen maken ook dat het snel onrustig is. 
 
In het nieuwe schooljaar zullen we startgesprekken voeren met ouders- kind en leerkracht 
voeren om doelen te verhelderen en om afspraken te maken over werkhouding, motivatie 
en inzet. 
 
Informatievoorziening over de school wordt op allerlei manieren vorm gegeven; De website 
is altijd up-to date; de Wilgentenen verschijnen twee keer per week; er zijn ouderavonden, 
thema-avonden en het is altijd mogelijk om afspraken te maken met leerkrachten, directive 
en IBer. 
Met de informatievoorziening kan worden bedoeld dat ouders informative willen krijgen over 
privacy gevoelige incidenten waarover de schoolgeen uitspraken kan doen, of waarin 
bestuur en/ of gemeente Leerdam leidend zijn, zoals huisvestingszaken. 
 
Met de mdezeggenschapsraad en de klankbordgroep ouders zijn deze zaken het 
afgelopen half jaar besproken en is er duidelijkheid gegeven over de stand van zaken in Juni 
2018 en in de schoolgids waarin een ouderparticipatiedocument is opgenomen over 
meehelpen- meedenken en meebeslissen. 
 
 
 
JankeWagenaar 
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