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4. Management summary

4.L Samenvatting

4.l.1.Inleiding

In maaríapril 2017 is een oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de tewedenheid van ouders van de leerlingen van Bs De

Boogurt. De meting onder de ouders heeft online plaatsgevonden. Er is gebnrik gemaakt van de basisvragenlijst

Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs, waaftij Bs De Boogurt de mogelijkheid heeft gekregen om de terminologie van de

vragenlijst aan te passen aan terminologie die op school wordt gebruikt.

Van de I 87 ouders van de leerlingen van Bs De Boogurt die zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, heeft uiteindelijk

587o de vragenlijst ingewld.

4.1 .2 Interpretatie van de onderzoeksresultaten

Wij hanteren voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten een aantal criteria.

Voor het bepalen van de succesfactoren hanteren wij de volgende drie criteria:

1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 8,2 of hoger signaleren wij een succesfactor;

2. de benchmark primair onderwijs: indien Bs De Boogurt hoger scoort dan de benchmark (uitgedrukt in een '+' of in een '++')

signaleren wij een succesfactor;

3. de prioriteitenmatrix: hoofdaspecten in kwadrant II (aspecten waar ouders teweden over zijn en waaraan ouders veel belang

hechten) zijn de 'sterke punten'.

Wij hanteren vier criteria voor het bepalen van de knelpunten:

1. de gemiddelde score op een (hoofd- of deel)aspect: bij een 6,4 of lager signaleren wij een knelpunt;

2. het percentage ouders dat ontevreden is over een bepaald (hoofd- of deel)aspect: bij l1Vo of meer ontevreden ouders signaleren

wij een knelpunt;

3. de benchmark primair onderwijs: indien Bs De Boogurt lager scoort dan de benchmark (uitgedrult in een '-' of in een '- -')

signaleren wij een knelpunt;

4. de prioriteitenmatrix: de verbeterpunten met een hoge prioriteit (kwadrant I) en de verbeterpunt€n met een lage prioriteit

(kwadrant tV) verdienen de aandacht van de school.
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4.1.3 Algemeen beeld

Hieronder volgt een overzichtstabel waarin de vier criteria voor het bepalen van de succesfactoren en knelpunten worden

weergegeven.

In dit overzicht is per hoofdaspect aangegeven:

o de gemiddelde score

o de score uit de benchmark PO

a het percentage ontevreden ouders

a het percentage teweden ouders

a de plaats in de prioriteitenmatrix
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Toelichtine oo 'Plaats in de prioriteitenÍnatrix':

. het hoofdaspect'algemen€ tevredenheid' is niet in de prioriteitenmatrix opgenomen omdat dit de 'aÍïrankelijke variabele'is in de

regressieanalyse waarop de prioriteitenmatrix is gebaseerd (zie paragraaf 5.1.4 Verbeterprioriteiten).

. een hoofdaspect duiden we aan als 'niet te positioneren' als we het niet eenduidig aar' één van de kwadranten in de

prioriteitenmatrix kunnen toewijzen.
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4.1.4 Top 5 deelaspecten

ln deze paragraaf bieden we een weergave van de vijf best en slechtst scorende deelaspecten. Deze gegevens vergelijken we, waar

mogelijk, ook met de benchmark PO. In de tabel tonen we ook het hoofdaspect waaronder het betreffende deelaspect valt.

Best scorende deelaspecten
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