ZEK

ouder(s)/ verzorger(S)

2016

In april/ mei 2016 is een
tevredenheidsonderzoek
afgenomen onder de ouder(s) en
verzorger(s) van de
Xaveriusschool, van de locaties:
Triangel, SO, VMBO en
LW&TC.
In deze nieuwsbrief vertellen wij
in het kort een aantal
uitkomsten.

Ouder(s)/ Verzorger(s) waarderen de Xaveriusschool
met een ‘Goed’
Waar zijn ouder(s)/verzorger(s)

o de veilige omgeving van de

Wat zijn ontwikkelpunten voor

van de Xaveriusschool tevreden

school en dat leerlingen zich veilig

de Xaveriusschool volgens

over?

voelen

ouder(s)/ verzorger(s)?

o begeleiding van hun kind

o de aanpak van school rondom

o rust, orde en sfeer in de

o open communicatie, luisteren

pestgedrag

groepen

naar ouders en houden aan

o de lestijden en hoe de scholen

o inspraak in leertijd en invulling

afspraken

zich hieraan houden

door leerlingen

o tijd en ruimte voor persoonlijke

o vervanging bij ziekte van een

o parkeergelegenheid brengen en

gesprekken

leerkracht

ophalen van kind (SO)

o positieve sfeer op school,

o de bereikbaarheid van de

o begeleiding bij taxivervoer

leerlingen voelen zich op hun

school

o geschikte ruimte pauze en

gemak

o inrichting van het gebouw

viering (SO en VMBO)

o het lesgeven van de

o het Onwikkelingsperspectief

leerkrachten

van de school en de wijze waarop
ouders hierbij betrokken worden

Ouder(s)/ verzorger(s) geven op alle gevraagde domeinen van de
vragenlijst een minimale gemiddelde score van 3.1 op een schaal
van 4.0.

EN
HOEIpsum
NU VERDER?
Lorem

> MET DE UITKOMSTEN VAN DE VRAGENLIJST GAAT DE XAVERIUSSCHOOL AAN DE SLAG.

> OP DE POSITIEVE PUNTEN ZIJN WIJ ONTZETTEND TROTS.
DEZE WILLEN WIJ GRAAG BEHOUDEN EN WAAR NODIG NOG VERDER UITBREIDEN.

> DE AANDACHTSPUNTEN ZULLEN ECHT ONZE AANDACHT KRIJGEN, HIER GAAN WIJ
ACTIEF MEE AAN DE SLAG.

OP DE WEBSITE VAN DE SCHOOL KUNT U DE UITGEBREIDE RAPPORTAGE VAN DE
ZEK VRAGENLIJST VINDEN.

WILT U LIEVER DE VERKORTE VERSIE LEZEN? OP DE WEBSITE STAAT TEVENS EEN
SAMENVATTING VAN HET UITGEBREIDE VERSLAG.

BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST!
DE WINNAARS VAN DE CHOCOLADETAART PER AFDELING HEBBEN DEZE REEDS ONTVANGEN. GEFELICITEERD…..

