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Ik vind de schoolbrochure
voldoende duidelijk.

Het opvoedingsproject geeft weer
Waarvoor de school staat.

De identiteit van de school
Is voelbaar.

De school komt haar
afspraken na.

De leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind goed op.

Ik krijg tijdig de nodige
Info over de ontwikkeling
van mijn kind.

Als mijn kind ontwikkelings- of
leermoeilijkheden heeft, wordt het
Geholpen.

Mijn kind krijgt voldoende
kansen om zich te ontwikkelen.

Ik ben tevreden over wat mijn
wat mijn kind doet en leert
op school.

De school heeft voldoende
aandacht voor kennisvakken.

Muzische activiteiten komen
voldoende aan bod.

ICT en media worden voldoende geïntegreerd aanGeboden.

De school heeft voldoende aandacht
voor sport en beweging.

Sociale vaardigheden krijgen
voldoende aandacht.

Aan leren leren wordt voldoende
aandacht besteed.

Mijn kind gaat graag naar
school.

Er is wederzijds respect
tussen de volwassenen en
de kinderen.

De directeur is bereikbaar
De directeur staat open voor
en makkelijk aanspreekbaar. vragen en bedenkingen van ouders.

Ik krijg voldoende informatie over
het reilen en zeilen van de school.

De school besteedt aandacht
aan een respectvolle omgang
met iedereen.

Mijn kind wordt aangemoedigd om zijn talenten
te ontwikkelen.

De leerkrachten zijn bereikbaar
en makkelijk aanspreekbaar.

De leerkrachten staan open
voor vragen en bedenkingen van ouders.

Er zijn voldoende oudercontacten.

De oudercontacten zijn
goed georganiseerd.

Ik word voldoende geïnformeerd over het functioneren van mijn kind.

De website is een goede
informatiebron.

Ik ben tevreden over de
samenwerking met het VCLB.

De school neemt voldoende
initiatief om de school veilig
te maken en te houden.

De toiletten zijn hygiënisch.

De speelplaats biedt volDe klassen zijn aangenaam
doende speelmogelijkheden. en kindvriendelijk.

De schoolomgeving is verkeersveilig.

Er zijn voldoende
toiletten.

Ik weet waarover ik de
oudervereniging kan
contacteren.

Ik weet hoe ik de oudervereniging kan contacteren.

De oudervereniging is
zichtbaar in de schoolwerking.

Ik krijg voldoende info over
de werking van de
Schoolraad.

Ik ben tevreden over de activiteiten die de oudervereniging organiseert.

Bijkomende info:
Pluimen voor de school: de structuur en organisatie, de samenwerking, goede leerkrachten,
persoonlijke begeleiding en opvolging, kom op tegen pesten, niveau van het aangeboden
onderwijs, goede voorbereiding overstap secundair onderwijs, creëren van warme
omgeving voor de kinderen waarin ze zich kunnen ontwikkelen.
De school kan nog werk maken van: groen op school, organisatie van de opvang, gezellige
eetruimte, digitale communicatie, media en vernieuwing, speelplaatsinfrastructuur,
pestgedrag en toezicht op de speelplaats, transparantie, hygiëne toiletten, veiligheid aan de
schoolpoort, meer initiatieven voor nieuwe vormen van onderwijs, meer zorg, overdekte
fietsenstalling.
Algemeen: de meeste antwoorden i.v.m. de werkpunten gaan over groen op de
speelplaats, hygiënische toiletten, ecologisch en veilig woon-schoolverkeer.

