
Oudervragenlijst SO oktober 2020 
 
In oktober 2020 is de oudervragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst bestond uit 19 vragen over de 
verschillende onderwerpen: 

- Algemeen  
- Ontwikkeling 
- Zorg en begeleiding 
- Schoolklimaat  

 
De vragenlijst is 87x ingevuld (van de 129 ouders)  
Het betreft een 4 puntschaal, de ambitie is om minimaal 3.0 te scoren.  
 

Algemeen Gemiddelde  
Mijn kind gaat met plezier naar school  3,5 
Mijn kind voelt zich veilig op school 3,4 
Ik ben tevreden over algemene informatie van de school 3,3 
Ik ben tevreden over contact met medewerkers rond de klas (IB, orthopedagoog, 
teamleidster, verpleging 

3,0 

Ik ben tevreden over de vakbekwaamheid van het personeel rond de klas 
(leerkrachten, assistenten).  

3,3 

Ouders zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over school. Er waren veel positieve 
opmerkingen en complimenten voor het team. Dat is fijn om te lezen! 
Opmerkingen: 
• De communicatie tussen RF (Revalidatie Friesland) en school is niet altijd duidelijk. RF en school 

hebben eigen administratiesystemen. Op school is niet bekend wat er in het systeem van RF staat 
en andersom. Er zijn maandelijks één of meer overleggen tussen de klas en RF (betrokken 
therapeuten en arts) over de leerlingen.  

• De communicatie tussen een klas of school en ouders. Specifieke informatie over een leerling kan 
altijd bij de klasse medewerkers opgevraagd worden. Ook tussen de leerling besprekingen door. 

- 

 

Ontwikkeling Gemiddelde  
Ik ben tevreden over wat mijn kind leert op school  3,0 
Ik word op de hoogte gehouden over de prestaties van mijn kind 3,0 
Wat mijn kind leert sluit aan bij zijn / haar niveau 3,2 
Mijn kind wordt uitgedaagd op school.  3,0 
De school geeft informatie over de verschillende mogelijkheden m.b.t. 
vervolgonderwijs of vervolgtraject na School Lyndensteyn.  

3,0 

De school bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of een vervolgtraject na 
School Lyndensteyn 

3,1 

De school besteedt aandacht aan de zelfstandigheid van de leerlingen.  3,8 
Ouders zijn over het algemeen tevreden over de ontwikkeling van hun kind en over de aandacht voor 
zelfstandigheid zeer tevreden. Dat is fijn, omdat daar door het team veel aandacht aan besteed 
wordt. 
Opmerkingen: 
• Het vervolgtraject. Afgelopen maand is het schoolverlaterstraject opnieuw bekeken en 

aangescherpt. We gaan er van uit dat dit nu is verbeterd en iedere ouder en leerling van genoeg 
informatie voorziet.  Specifieke vragen kunnen altijd gesteld worden aan de leerkracht of de 
teamleider (algemene zaken). 



 

 

 

Zorg en begeleiding Gemiddelde  
In geval van extra zorg of extra begeleiding worden wij als ouders / verzorgers 
betrokken 

3,3 

School Lyndensteyn en Revalidatie Friesland sluiten voor wat betreft zorg en 
onderwijs op elkaar aan.  

3,5 

Ouders zijn tevreden tot zeer tevreden over de zorg en begeleiding. 
Opmerkingen: 
• Ouders geven aan mee te willen helpen op school, bijvoorbeeld d.m.v. een oudercommissie. Dit wordt 

onderzocht (in relatie tot de rol van de oudergeleding van de MR en in overleg met hen). 
 

 

Schoolklimaat Gemiddelde 
De regels op school zijn duidelijk voor mijn kind 3,5 
We voelen ons welkom op school 3,4 
Ik kan op school terecht met vragen, klachten of opmerkingen.  3,5 
Het is mij duidelijk hoe de school de kwaliteit van de school wil verbeteren.  3,1 
De school geeft mij voldoende informatie over de effecten van verbeteractiviteiten.  3,0 
Ouders zijn tevreden tot zeer tevreden over het schoolklimaat. 
Ouders hebben een aantal tips en ideeën gegeven voor de school. Daar wordt op ingegaan in de 
maandelijkse SO nieuwsbrief voor ouders. 
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