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Beste ouders,
Een tijdje geleden peilden we naar je mening over onze school via een
oudertevredenheidsonderzoek.
Dank je wel voor je feedback. 60% van de bevraagden nam deel aan de
enquête.
Het resultaat liet misschien wat op zich wachten, maar nu kunnen we de
bevindingen meegeven.
Met trots kunnen we stellen dat de meeste ouders over het algemeen
tevreden zijn over de werking op onze school. De meeste kinderen komen
graag naar school en het schoolteam krijgt een hoog waarderingscijfer.
Over het algemeen zijn jullie tevreden over de activiteiten die de school
en de ouderraad organiseren. We merken wel op dat de ouderraad nog
niet bij iedereen goed gekend is.
Dat is natuurlijk erg jammer, want de leden van de ouderraad dragen wel
hun steentje bij aan de schoolwerking. Wist je ook dat onze kinderopvang
door de ouderraad georganiseerd wordt?
En ja, ook onze kinderopvang krijgt een hoog waarderingscijfer.
Wens je meer info over de werking van de ouderraad, neem dan zeker
eens een kijkje op hun website: www.opv-koersel.be
Wens je zelf deel uit te maken van de ouderraad, laat dit zeker weten aan
de klasleerkracht, de directie of een lid van de ouderraad.
De items die jullie als werkpunten of groeikansen aangeven beschouwen
wij ook vaak als dusdanig:
- Schoolveilige omgeving & parking aan de kleuterschool
- Hygiëne op de toiletten
- Oplossingen voor pestproblemen
- Eenvormigheid creëren: bv. afspraken betreffende de
maximumfactuur, het huiswerk, traktaties bij verjaardagen, …
- Inzetten op gezonde voeding
- Oudercontacten
- Info op de website & oplossing voor foto’s in kader van GDPR
- Meer beweging voor de leerlingen
- …

Met jullie feedback kunnen we zeker aan de slag.
Kunnen wij alle vragen en suggesties invullen? Neen.
Maar met heel wat items kunnen we als team wel op zoek naar
oplossingen.
We danken je voor het vertrouwen in onze werking.
Met vriendelijke groet,
Directie en het leerkrachtenteam

