
Oudervragenlijst VSO december 2021 
 

In november – december 2021 is de oudervragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst bestond uit 19 

vragen over de verschillende onderwerpen: 

- Algemeen  

- Ontwikkeling 

- Stage 

- Zorg en begeleiding 

- Schoolklimaat  

 

De vragenlijst is 38x ingevuld, op het moment dat de vragenlijst openstond, stonden er 65 leerlingen 

ingeschreven bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).  

Het betreft een 4 puntschaal, de ambitie is om minimaal 3.0 te scoren.  

 

Over het algemeen zijn wij tevreden met de uitslag van de vragenlijst, de gemiddelde scores van de 

onderdelen komt uit op 3,2. Onze ambitie is een 3,0, daarmee voldoen wij daaraan.  

Voor aankomend schooljaar willen wij kijken of wij de vragen die in de vragenlijst staan de juiste 

informatie oplevert. Daarnaast gaan wij nadenken of wij op een andere manier bij ouders kunnen 

achterhalen hoe zij tegen School Lyndensteyn aankijken. Dit zodat wij zeker de juiste conclusies 

kunnen trekken en indien nodig acties daarop uit kunnen voeren.  

 

Uitslag van de vragenlijst:  

Algemeen Gemiddeld cijfer  
Mijn kind gaat met plezier naar school  3.2 

Mijn kind voelt zich veilig op school 3.3 

Ik ben tevreden over algemene informatie van de school 3.2 

Ik ben tevreden over contact met medewerkers rond de klas (IB, 
orthopedagoog, teamleidster, verpleging 

2.9 

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

3.1 

Over het algemeen genomen is men tevreden. Bij de opmerkingen geeft 20% aan niet tevreden te 
zijn met contact met de klas. Binnen het team zal navraag gedaan worden omtrent contact vanuit 
klas met thuis, dit zal in een nieuwsbrief teruggekoppeld worden.  

  

Ontwikkeling Gemiddeld cijfer 

Ik ben tevreden over wat mijn kind leert op school  3.1 

Ik word op de hoogte gehouden over de prestaties van mijn kind 2.9 

Wat mijn kind leert sluit aan bij zijn/ haar niveau 3.1 

Mijn kind wordt uitgedaagd op school.  2.9 

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 

3.3 

De school besteedt aandacht aan de zelfstandigheid van de leerlingen.  3.3 

De prestaties/ resultaten die leerlingen op school halen, worden allemaal verwerkt in het SOM 
(voor de VMBO-leerlingen) en in DoenIn (voor het PGO). Deze systemen zijn altijd inzichtelijk voor 
ouder(s)/ verzorger(s), waarschijnlijk is dit niet goed bekend.  Hier wordt in de nieuwsbrief 
aandacht aan besteed.   



 

Stage Gemiddeld cijfer 

De school begeleidt de leerlingen voor de stage. 3.4 

De school begeleidt de leerlingen bij de keuze van een stageplek.  3.4 
De stageplek(ken) past bij de uitstroombestemming waar mijn zoon/ dochter 
mogelijk naar toe gaat.  

3.3 

School is tevreden met deze resultaten.  

 

 

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

3.1 

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

3.2 

De scores zijn voldoende.  
20% van de ondervraagden gaf aan dat zij niet voldoende betrokken worden indien er sprake is 
van extra zorg of begeleiding. Belangrijk om te kijken naar hoe dit mogelijk is.  

 

 

Schoolklimaat Gemiddeld cijfer  

De regels op school zijn duidelijk voor mijn kind 3.6 

We voelen ons welkom op school 3.5 

Ik kan op school terecht met vragen, klachten of opmerkingen.  3.4 

Het is mij duidelijk hoe de school de kwaliteit van de school wil verbeteren.  2.6 

De school geeft mij voldoende informatie over de effecten van 
verbeteractiviteiten.  

2.7 

Het klimaat wordt ruim voldoende beoordeeld en dat vinden wij belangrijk.  
Sinds een jaar wordt er gewerkt met een nieuwsbrief, blijkbaar geeft deze niet voldoende 
informatie. De teamleider gaat kijken naar de inhoud van de nieuwsbrief.  
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