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Beste ouders/verzorgers, 

 

Namens het team van De Bonte Mol wil ik u informeren over de uitslag van de ouder- en 

leerlingtevredenheidspeiling 2019. Naast een aantal onderdelen waar we als team graag 

mee aan de gang gaan kunnen we met elkaar trots zijn over de uitslag. Omdat we een zeer 

uitgebreide rapportage hebben ontvangen van het onafhankelijke Bureau voor 

Praktijkgericht Onderzoek (BvPO) te Groningen, is een samenvatting gemaakt. Na de 

samenvatting beschrijven we waar we het komend schooljaar bijzondere aandacht aan 

geven; onze speerpunten. De antwoorden van de ouders van De Bonte Mol zijn vergeleken 

de antwoorden die 262.580 ouders op andere basisscholen in Nederland hebben gegeven. 

De school is dus telkens vergeleken met heel veel andere ouders, leerlingen en basisscholen. 

 

Samenvatting oudertevredenheidspeiling: 

Ouders geven onze school een 7.9 en dat wordt door BvPO beoordeeld als: de ouders op De 

Bonte Mol zijn  ZEER TEVREDEN.  

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over De Bonte Mol. De waardering van ouders 

wordt gescoord als ‘GOED’. Volgens 71% van de ouders staat de school goed bekend. 3% van 

de ouders is het daar niet mee eens. Het schoolgebouw, de sfeer en de omgeving wordt als 

goed beoordeeld.  

Ouders waarderen de begeleiding van kinderen RUIM VOLDOENDE, hoewel sommige ouders 

zich zorgen maken over de begeleiding van leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig 

hebben. Ook het onderdeel ‘rust en orde in de klas’ behoeft enige aandacht volgens de 

ouders. Ouders zijn tevreden over de persoonlijke ontwikkeling van hun kinderen, maar 

zouden wat meer aandacht voor creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling 

willen zien. 

Ouders hebben over 11 verschillende onderwerpen vragen beantwoord. Op 9 van de 11 

onderwerpen waarderen de ouders De Bonte Mol beter of gelijk ten opzichte van de 

referentiegroep (andere basisscholen in Nederland). Een mooi resultaat dus. 
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Dit betekent niet dat we nu achterover gaan leunen. Zie ‘Speerpunten van De Bonte Mol in 

2019-2020’ onder aan deze brief. 

 

 

Samenvatting leerlingtevredenheidspeiling: 

Leerlingen geven onze school een 8.0 en dat wordt door BvPO beoordeeld als; de leerlingen 

vinden De Bonte Mol  GOED. 

 

Onze leerlingen zijn gemiddeld best tevreden, maar geven ons ook op bepaalde punten 

duidelijke feedback. We hebben getracht om ook deze informatie samen te vatten. Soms 

lijken de uitslagen van de peiling namelijk tegenstrijdigheden op te roepen. Daarom gaan we 

met de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 voor de zomervakantie in gesprek om nader te 

onderzoeken waar de school kan verbeteren.  

Zo gaan we o.a. het volgende nader onderzoeken: 

- Het lijkt dat relatief veel kinderen aantrekkelijker les willen krijgen. We gaan precies vragen 

wat ze daar onder verstaan. Dat kan voor de ene leerling meer zelfstandigheid betekenen, 

terwijl een andere leerling juist wil dat juf hem/haar meer aan de hand neemt. Beide 

leerlingen kunnen dan ontevreden zijn, maar vragen iets heel anders van de leerkrachten. 

- Er is ook onduidelijkheid over het differentiëren (het omgaan met verschillen tussen 

leerlingen). Sommige leerlingen lijken om meer zelfstandigheid te vragen, terwijl andere 

leerlingen het erg lastig vinden om hun werk te plannen en soms het noodzakelijke 

doorzettingsvermogen te missen.  

- Veel leerlingen zijn tevreden over de omgangsvormen met de leerkracht en met 

klasgenoten. Toch geven enkele kinderen ook aan dat ze gepest worden of zich niet altijd 

veilig voelen. Hier is de norm voor ons heel simpel; elke leerling die zich niet veilig voelt is er 

één te veel! 

- Relatief veel leerlingen hebben aangegeven dat rekenen en taal leuker kan. We willen aan 

onze leerlingen vragen wat zij daar precies mee bedoelen en wat zij veranderd zouden willen 

zien. Ook ten aanzien van ‘extra werk’ hebben leerlingen opmerkingen gemaakt.  

Wereldoriëntatie vinden de leerlingen erg leuk.  

- Het schoolgebouw en de omgeving wordt goed gewaardeerd. 

In vergelijking met de leerlingpeiling van 2017 geven de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 

enkele significante verbeteringen aan: 

- rust in de klas is beter geworden 

- de vertrouwelijkheid met de leerkrachten is verbeterend. 

Ten opzichte van 2017 geven leerlingen aan dat ze betere extra opdrachten willen als ze snel 

klaar zijn met hun werk. Sommige leerlingen vinden dat de omgang met juf wat beter kan en 

vinden ze het vervelend als er ruzie in de groep ontstaat. 
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De speerpunten van De Bonte Mol in 2019-2020: 

Onze leerlingen zijn meer kritisch dan de ouders. We zijn blij met alle opmerkingen en 

feedback. Daar gaan we ook zeker mee aan de slag. 

Dit leidt in ieder geval tot het volgende: 

 

1. We gaan met de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in gesprek over de uitslag van deze 

leerlingpeiling. We zullen ze aanvullende vragen stellen over hun welbevinden op school, 

rekenen en taal. 

 

2.  We gaan ook met ze in gesprek over eigenaarschap tonen, doorzettingsvermogen en 

verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling. Wat mogen de leerlingen van hun 

leerkracht verwachten en welke houding mogen de leerkrachten van een leerling vragen. 

 

3. Leerlingen, en ook volwassenen, werken het best als zij dit doen vanuit een intrinsieke 

motivatie. Wat betekent dit uitgangspunt voor de leerlingen en voor de manier waarop we 

ons onderwijs op De Bonte Mol inrichten? Ook dit gaan we onderzoeken; ‘Hoe slagen we er 

in om alle kinderen op het puntje van hun stoel te krijgen?’ 

 

4. We gaan een aantal systemen bekijken om beter te communiceren met ouders. Dus hoe 

kunnen we ouders goed informeren op een manier die in de praktijk ook uitvoerbaar is voor 

leerkrachten. 

 

We hebben geen geheimen over de kwaliteit van ons onderwijs. Als u geïnteresseerd bent in 

de hele rapportage, dan bent u welkom. Ook als u gewoon een vraag wilt stellen. U kunt het 

volledige rapport in de directiekamer komen lezen. U krijgt er zelfs een kopje thee/koffie bij.  

U bent hartelijk welkom. Maak aub wel even een afspraak met mij. 

Tot slot willen we alle ouders en leerlingen bedanken voor het invullen van de peilingen. 

Mede door deze informatie kunnen we blijven werken aan het verbeteren van onze mooie 

school! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van De Bonte Mol 

René Venneker 

 


