
Aan de ouders van de leerlingen  

 

 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

 
 
 
 
 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  KA/brief enquête ouders 2018 15-10-2018 
 

Welbevinden en kwaliteitszorg 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste ouders 
 
Eind vorig schooljaar peilden wij bij de ouders naar het welbevinden en de kwaliteitszorg op onze 
school. De resultaten van deze enquête waren goed, maar we zetten in op blijvende kwaliteitszorg. 
Vandaar dat we ons engageren om dit schooljaar rekening te houden met onderstaande suggesties. 
 

Communicatie:  

◦ zo veel mogelijk positieve, motiverende commentaren; 
◦ de communicatie met ouders verder uit te bouwen via het vak ‘algemene informatie’ 

op Smartschool. 

 

Betrokkenheid & inspraak:  

◦ meer aandacht besteden aan het invullen van de digitale schoolagenda; 
◦ de verslagen van de leerlingenraad vanaf dit schooljaar ook toegankelijk maken 

voor de ouders (Smartschool); 
◦ indien mogelijk rekening te houden met inbreng van de leerlingen bij de planning van 

toetsen en taken. 
 

Afspraken en leefregels:  

◦ via middagactiviteiten en andere initiatieven blijven inzetten op zinvolle alternatieven 
voor de ‘smartphone-verslaving’ en die ook promoten; 

◦ de afspraken omtrent gsm-gebruik zijn te raadplegen bij het vak ‘algemene 
informatie’ op Smartschool en werden ook meegegeven aan de leerlingen; 

◦ bij ochtenddispensatie de fietsenkelder openen. 

 

Zorg- en leerbeleid: 

◦ de vakken op Smartschool ‘updaten’  
◦ differentiatie verder uitbouwen 

◦ uitdaging voor de sterkere leerlingen; 
◦ remediëring voor leerlingen die het wat moeilijker hebben. In het 3

de
 jaar 

wordt remediëring dit schooljaar aangeboden tijdens de CA 1u. Dit wordt op 
het einde van het schooljaar geëvalueerd. 

◦ bij remediëring ook de nodige aandacht besteden aan feedback; 
◦ sneller communiceren met ouders bij problemen. 

 

Welbevinden:  

◦ het aanbod van middagactiviteiten door te sturen naar de ouders. 



 

Organisatie toetsen & taken:  

◦ streven naar een evenwichtige spreiding bij de planning van toetsen en taken;  
◦ tijdens de bufferperiode/herhalingsles(sen) voor de examens de (vakspecifieke) 

leertips herhalen en de mogelijkheid bieden om vragen te stellen; 
◦ binnen de vakgroepen afspraken maken omtrent planning van groepswerken; 
◦ bij de organisatie van de examens een evenwicht zoeken wat betreft de grootte van 

de groepen en de lokaalbezetting. 
 

Buitenschoolse activiteiten & kosten:  

◦ de kopieerkosten in de mate van het mogelijke te beperken; 
◦ de prijs van de gwp te beperken; 

 
 
De volledige resultaten van de enquête kunnen na afspraak ingekeken worden op het directiesecretariaat. 
 
 
Wij danken u voor uw inbreng en participatie. 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Marie-Paule Haegeman 
Directeur  


