Resultaat Enquête Ouderraad

2014 - 2015
Datum 20-4-2015

Als ouderraad zijn we blij met de resultaten die uit de enquête naar voren komen. Met 85
respondenten is de enquête redelijk bezocht. Iets minder dan de helft van de ouders heeft de moeite
genomen om de enquête in te vullen.
Hieronder een beknopt overzicht van de resultaten, in de bijlage staan de resultaten van de vragen.
Informatievoorziening


Men vindt over het algemeen dat de informatievoorziening beter kan en dat de website
meer informatie moet geven over activiteiten, financiën, oud papier enz.

Jaarvergadering


Veel mensen vinden deze niet interessant genoeg, men zou graag zien dat er een half uurtje
over de gang van zaken wordt gesproken van de ouderraad en dat er daarna een spreker
komt met een interessant onderwerp, social media, brandwonden, pesten enz.

Activiteiten


Men vindt de activiteiten die aangeboden worden over het algemeen goed, er wordt wel
gevraagd of er wat meer vernieuwing kan komen.

Schoolreizen (Schoolreizen zijn geen primaire taak van de ouderraad, wij doen er alleen een bijdrage
bij om de prijs te drukken, deze komt voort uit de opbrengsten van het oud papier. De resultaten
worden doorgestuurd naar de leraren.)


De meeste mensen kunnen zich vinden in de huidige prijzen van de schoolreizen, echter
vinden ze sommige locaties te ver. Voor groep 7 en 8 zou men het op prijs stellen als we het
met 1 nachtje minder doen, maar Ameland moet blijven.

Cadeau opening MFA, de vraag is achteraf verkeerd gesteld in de enquête. Het wekte de suggestie
dat wij iemand een cadeau als een foto o.i.d. gaan aanbieden. Het is echter de bedoeling van de or
om iets te geven aan de school, waar de kinderen allemaal wat aan hebben, ook voor de lange
termijn. Denk hierbij aan een geluid installatie voor op het podium oid. Er kwamen dan ook veel
verontwaardigde reacties binnen, waarom niet besteden aan het schoolzwemmen.

De ouderraad gaat zich buigen over deze resultaten en kijken waar we verbeteringen kunnen
aanbrengen.
Hartelijk dank voor het invullen van de enquête.
U hoort van ons,
De ouderraad.

Bijlage
Vraag

Antwoord

Bent u op de hoogte van
de activiteiten van de
ouderraad?
Hoe vindt u de
informatievoorziening van
de activiteiten?
Hoe vindt u de
informatievoorziening van
de financiÃ«le stand van
zaken van de OR?
De ouderraad heeft
verschillende opties om
ouders te informeren over
bepaalde zaken, hoe wilt
u worden geïnformeerd?

Ja

81% Nee

Onvoldoende

14% Voldoende 48% Goed

36% Zeer
Goed

0%

Geen
mening

2%

Onvoldoende

29% Voldoende 52% Goed

11% Zeer
Goed

0%

Geen
mening

8%

Email

65

21

Facebook
SMS
Informatieavond
informatie boekje (Papier)
Op de vergadering

Hebt u suggesties om de
informatievoorziening
beter te laten verlopen?
Hoe vaak bezoekt u de
pagina van de ouderraad?
Hoe vaak leest u de
notulen van de ouderraad
vergaderingen?
Leest u het financieel
jaarverslag?
Wat is de algehele indruk
van de ouderraad pagina?

Link in linde blad naar website, transparanter over de activiteiten, vaker een update, link naar de notulen, vast item
in lindeblad,

Lindeblad

19%

62

Website

Regelmatig

2%

soms

40% Nooit

57%

Regelmatig

7%

soms

38% Nooit

55%

Regelmatig

7%

soms

38% Nooit

55%

Onvoldoende

7%

Voldoende 35% Goed

Anders:

17% Zeer
Goed

0%

Geen
mening

42%

Wat vindt u van de
informatie die op de
website aanwezig is?
Wat moet er volgens u
worden veranderd /
verbeterd aan de pagina
van de ouderraad?
Welke informatie mist u
op de pagina van de
Ouderraad?
Openbare vergadering,
Bent u hiervan op de
hoogte?
Hebt u belangstelling om
vergaderingen van de
ouderraad bij te wonen?
Bent u wel eens op de
algemene ouderavond
geweest?
Wat is voor u de reden om
niet te komen?
Wanneer zou u wel
komen?
Hebt u suggesties om de
bijeenkomsten
aantrekkelijker te maken?

Bent u op de hoogte
waarvoor de
ouderbijdrage wordt
gebruikt?

Onvoldoende

7%

Voldoende 38% Goed

12% Zeer
Goed

1%

Geen
mening

42%

Leden ouderraad; oud paier; activiteiten overzicht; te summier, uitgebreidere informatie; Nu verstopt op de site,
duidelijker vindbaar maken.

Samenstelling ouderraad; oud papier schema’s; schoolreisinformatie; transparantie financiën

Ja

45% Nee

55%

Ja

24% Nee

76%

Ja

69% Nee

31%

Geen zin; niet interessant; datum past niet
Onderwerpen welke belangrijk zijn voor mijn kind; goede gastspreker met een goed onderwerp
Gastspreker met onderwerpen als bijv: Opvoeding, actuele onderwerpen, social media, seksuele ontwikkeling,
brandwonden enz..
I.c.m. een thema, bijv high tea
Duidelijker communiceren naar ouders wat er die avond gebeuren gaat.
Foto’s / filpmje draaien over de activiteiten die zijn geweest.
Ja
88% Nee
12%

Wat vindt u van de hoogte
van de ouderbijdrage
(â‚¬20,00)?
Bent u bereid om meer te
betalen en waarvoor zou
u meer willen betalen?
Hebt u suggesties om
meer inkomsten te
generen voor de
ouderraad?

Te veel

5%

Prima

74% € 22,50

2%

€ 25,00

10%

Anders

10%

Excursies

42

Cultuur

32

43

Muziek

40

niet bereidt

24% Anders

Sport

Fancy fair, rad van fortuin, sponsorloop, collectebus bij de school, vrijwillige taken afkopen, bazaar, auto wasdag,
oliebollen verkopen, pannenkoeken bakken, jaarlijks schoolfeest, heitje voor een karweitje, verkoopacties,
voorstelling geven entree heffen, spullen uit de oude school verkopen.
Niet betalende ouders aanspreken en persoonlijke brief sturen

Sinterklaas

Onvoldoende

4%

Voldoende 27% Goed

Kerst

Onvoldoende

0%

Voldoende 20% Goed

Musical Groep 8

Onvoldoende

1%

Voldoende 12% Goed

Laatste Schooldag

Onvoldoende

4%

Voldoende 27% Goed

Fietscontrole

Onvoldoende

0%

Voldoende 24% Goed

Praktisch verkeersexamen

Onvoldoende

0%

Voldoende 25% Goed

Sportdag

Onvoldoende

1%

Voldoende 26% Goed

Hebt u aanvullingen of
opmerkingen wat betreft
de activiteiten welke door
de ouderraad worden
uitgevoerd?

Kerst - een leerlingen concert,
ouders willen graag vaker komen kijken naar activiteiten
Samenwerking zoeken met meerdere fondsen/stichtingen
Vernieuwende activiteiten, vaak het zelfde
Hulpouders eerder inlichten

65% Zeer
Goed
77% Zeer
Goed
36% Zeer
Goed
50% Zeer
Goed
65% Zeer
Goed
57% Zeer
Goed
51% Zeer
Goed

4%
2%
51%
19%
11%
18%
21%

Geen
mening
Geen
mening
Geen
mening
Geen
mening
Geen
mening
Geen
mening
Geen
mening

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Beter promoten, communiceren wat de or hierin betekend
Groep 1/2 - â‚¬ 20,00
Groep 3/4 - â‚¬ 25,00
Groep 5/6 - â‚¬ 35,00
Groep 7 - â‚¬75,00
groep 8 - â‚¬ 95,00
Wat vindt u van de
huidige schoolreis
locaties?
Wat vindt u van de wijze
van vervoer?
Groep 7 - (3 dagen
Drouwenerzand - fiets)
Groep 8 - (5 dagen
Ameland)
Hebt u suggestie of
opmerkingen ten aanzien
van de schoolreizen?

De ouderraad wil bij de
opening van de nieuwe
MFA een cadeau
aanbieden.
Hebt u suggesties voor
een leuk cadeau?

Onvoldoende
Onvoldoende
Onvoldoende
Onvoldoende
Onvoldoende
Prima

5%
7%
5%
13%
11%
64%

Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Voldoende
Te Ver

60%
52%
56%
54%
51%
20%

Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Anders

36%
40%
39%
33%
38%
15%

Fiets

33

Bus

54

Auto

20

Niet
69% aanpassen 20% Geen
aanpassen
mening
Niet
58% aanpassen 31% Geen
aanpassen
mening
Kleuters simpeler, zandspeelplaats is oke
Groep 8 redelijk duur Ameland is ver 5 dagen niet nodig
Groep 7 3 dagen te lang.
Groep 8 zo laten, geweldige ervaring voor de kinderen
Pak de fiets
Dichterbij

11%
11%

Er zijn hier heel veel reactie op binnengekomen, welke niet een op een overgenomen kunnen worden. Echter
worden wel alle reacties meegenomen voor de schoolreizen van volgend jaar.
Piano, waterput, foto, iets duurzaams, schoolklok, nieuwe ballen, mooi toneel, standbeeld, laat de leraren wat
bedenken, pannaveld, interactief iets, tafeltennistafel, speeltoestel, grote zitbank, moestuin, goede muziek
installatie
Niet doen, ga schoolzwemmen zonde van het geld.. ( Dit is opgelost.. ) 

