
Algemeen rapport resultaat

14-11-2016

Kwaliteitscholen

Onderzoekdefinitie: Tevredenheid Ouders

FILTER SCHOOLRESULTAAT

School: Hervormd Lyceum Zuid

Onderzoekperiode: 15-16 OT Algemeen (1/1 - 31/5) (01-01-2016 
t/m 31-05-2016)

FILTER BENCHMARK

School: Alle scholen

Onderzoekperiode: 15-16 OT Algemeen (1/1 - 31/5) (01-01-2016 
t/m 31-05-2016)

TOON RAPPORTONDERDELEN

Prognose en Ambitie: Ja (alle respondenten)

Kengetallen Visueel: JA, Kengetallen: JA, 
Stellingen: JA, Toelichting Domeinen: JA, 
Stelling Details: JA, Staafgrafiek Kengetallen: 
JA, Grafiek Ranking: JA, Grafiek Percentielen: 
JA, Grafiek Scoreverloop: JA, Grafieken met 
spin: JA, Evaluatieformulier: JA, Open Vragen: 
JA, Lijst Stellingen en Domeinen: JA



BASISVRAGENLIJST VOOR ZOWEL SCHOLENOPDEKAART ALS SCHOOLINDEX OUDERTEVREDENHEID. 

De inrichting is medio september 2016 aangepast aan de nieuwe vragenlijst van Scholenopdekaart en het nieuwe Waarderingskader Inspectie. De 
resultaten van voor 2016 zijn omgerekend naar de nieuwe domeinen (lees: kwaliteitsgebieden van de inspectie). De domeinen van oudere perioden 
zullen in veel gevallen anders zijn dan die van na september 2016. Dat geldt voor alle scholen. Deze resultaten blijven op deze manier echter wel 
beschikbaar. 

Om de vragenlijst niet te lang te laten worden adviseren we dat scholen het ene jaar andere kwaliteitsgebieden van het waarderingskader selecteert 
en het andere jaar weer andere. 

Toelichting op onderzoek:

01-01-2016 t/m 31-05-2016

Aantal scholen 158

Aantal respondenten benchmark 20570 van 72431 (28%)

Gem. aantal respondenten 130

Aantal respondenten interne selectie 162 van 946 (17%)

Indien het aantal respondenten van het schoolresultaat of de benchmark lager is dan 5, worden er geen resultaten getoond voor die periode.

Verdeling Schooltypen Schoolresultaat Benchmark

atheneum 44 % 25 %

brugperiode 16 % 11 %

categoriaal gymnasium 5 %

gymnasium in scholengemeenschap 6 % 3 %

havo 34 % 26 %

isk 0 %

vmbo-basis 5 %

vmbo-g/t 18 %

vmbo-kader 7 %

Aantal respondenten per domein 01-01-2016 t/m 31-05-2016

aantal 
resp. 
eigen 
school

aantal resp. 
benchmark

aantal 
scholen 

benchmark

Activiteiten 161 16590 123

Brugklas nov-jan 162 20565 158

Huiswerk 148 14202 121

KA3. Verantwoording en dialoog 162 20567 158

OP1. Aanbod 162 19204 158

OP2. Zicht op begeleiding 162 20567 158

OP2. Zicht op ontwikkeling 162 20568 158

OP3. Didactisch handelen 162 20536 157

OP4. Extra ondersteuning 162 10353 73

OP5. Onderwijstijd 162 17213 125

OP6. Samenwerking 162 20568 158

OR1. Resultaten 162 20568 158

Pestindicator volgens ouders 162 20568 158

SK1. Veiligheid 162 20568 158

SK2. Pedagogisch klimaat 162 20568 158

Tevredenheid Algemeen 162 20567 158
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Domein 01-01-2016 t/m 31-05-2016

Res.....Bm.......R-B......Rang

OP1. Aanbod 6,58 6,98 -0,40 132

OP2. Zicht op begeleiding 6,56 6,82 -0,26 116

OP2. Zicht op ontwikkeling 6,58 6,98 -0,40 132

SK1. Veiligheid 8,55 8,08 0,47 14

KA3. Verantwoording en dialoog 6,49 6,68 -0,19 98

Brugklas nov-jan 7,78 7,45 0,33 38

OP3. Didactisch handelen 6,01 6,63 -0,62 141

OP4. Extra ondersteuning 5,99 6,37 -0,38 53

OP5. Onderwijstijd 6,40 6,36 0,04 62

OP6. Samenwerking 5,96 6,32 -0,36 112

SK2. Pedagogisch klimaat 6,98 7,20 -0,22 121

OR1. Resultaten 6,60 7,13 -0,53 133

Tevredenheid Algemeen 7,10 7,45 -0,35 123

Pestindicator volgens ouders 8,82 8,41 0,41 16

Activiteiten 7,47 7,50 -0,03 74

Huiswerk 4,57 5,33 -0,76 110

Domein 01-01-2016 t/m 
31-05-2016

OP1. Aanbod

OP2. Zicht op begeleiding

OP2. Zicht op ontwikkeling

SK1. Veiligheid

KA3. Verantwoording en dialoog

Brugklas nov-jan

OP3. Didactisch handelen

OP4. Extra ondersteuning

OP5. Onderwijstijd

OP6. Samenwerking

SK2. Pedagogisch klimaat

OR1. Resultaten

Tevredenheid Algemeen

Pestindicator volgens ouders

Activiteiten

Huiswerk
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 : (zeer) ontevreden  : (zeer) tevreden

OP1. Aanbod

16. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 16,7 % 54,3 %

10,1 % 67,1 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

17. De school besteedt voldoende aandacht aan de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden.

17,2 % 65,6 %

8,8 % 73,9 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

18. De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. 16,4 % 73,0 %

9,4 % 66,2 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

19. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (niveau, 
leerweg, sector, profiel).

16,0 % 59,9 %

8,9 % 65,5 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

171. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt. 21,0 % 51,9 %

10,4 % 66,3 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

OP2. Zicht op begeleiding

29. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 17,9 % 68,5 %

9,9 % 68,9 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

30. Ik heb een goed contact met de mentor van mijn kind. 19,1 % 66,0 %

11,8 % 63,6 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

31. Ik zou meer contact willen hebben met de mentor van mijn kind. * 35,8 % 46,3 %

27,8 % 45,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

32. De leerlingbegeleiding vind ik goed. 19,4 % 57,6 %

9,7 % 68,3 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

Overzicht stellingen (15-16 OT Algemeen (1/1 - 31/5) (01-01-2016 t/m 31-05-
2016)):

Per stelling worden twee balken gepresenteerd. De bovenste balk geeft het schoolresultaat, de onderste het resultaat van de benchmark. Bij 
negatieve stellingen (zie *) worden de resultaten in de onderstaande weergave omgedraaid. De connotatie van de gekleurde balken is nu dus: veel 
groen is positief, veel rood is negatief. De exacte percentages bekijken in de eerste bijlage.
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OP2. Zicht op ontwikkeling

21. De school houdt rekening met de specifieke talenten van mijn kind. 38,3 % 25,9 %

17,9 % 43,3 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

22. Ik heb een goed beeld van de studievorderingen van mijn kind. 3,1 % 90,7 %

3,3 % 87,6 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

23. Ik heb voldoende gesprekken over de onderwijsvorderingen van mijn kind. 14,8 % 68,5 %

11,5 % 71,0 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

24. Er is persoonlijke aandacht voor mijn kind. 17,9 % 60,0 %

10,1 % 68,2 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

25. Mijn kind wordt goed geholpen als hij of zij onderpresteert. 41,1 % 34,1 %

23,6 % 43,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

175. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten. 12,3 % 70,4 %

6,4 % 78,6 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

176. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind. 21,0 % 56,8 %

10,6 % 68,2 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat
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SK1. Veiligheid

59. Mijn kind voelt zich veilig op school. 2,5 % 92,0 %

2,4 % 89,5 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

60. De omgeving van de school is aangenaam en veilig. 4,3 % 87,0 %

5,6 % 73,1 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

61. Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school bedreigd. * 2,5 % 96,9 %

4,1 % 91,7 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

62. Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school gepest. * 3,1 % 92,0 %

6,4 % 86,9 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

63. Mijn kind is dit schooljaar digitaal gepest door leerlingen van de school. * 3,1 % 94,4 %

3,7 % 91,6 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

64. Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school gediscrimineerd. * 0,6 % 95,1 %

1,9 % 94,7 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

65. Mijn kind is dit schooljaar op school bestolen. * 3,7 % 95,1 %

4,8 % 92,7 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

66. Er wordt veel vernield in en rond de school. * 6,7 % 74,2 %

7,7 % 68,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat
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KA3. Verantwoording en dialoog

83. De mening van ouders telt mee op deze school. 16,0 % 43,8 %

8,5 % 53,7 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

84. Er zijn voldoende mogelijkheden om als ouder je mening te geven. 14,8 % 69,1 %

9,3 % 72,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

85. De school neemt mijn klachten serieus. 21,7 % 53,0 %

11,5 % 63,1 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

86. Er worden dingen beloofd die niet waargemaakt worden. * 20,6 % 53,4 %

17,6 % 60,0 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

88. Ik ben tevreden over de inzet van de ouderraad. 7,1 % 66,1 %

4,1 % 63,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

89. Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad. 21,6 % 54,3 %

28,6 % 43,2 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

Brugklas nov-jan

105. Mijn kind is op het goede niveau ingestroomd. 4,9 % 84,6 %

6,8 % 81,3 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

OP3. Didactisch handelen

34. De school beschikt over goede, vakbekwame leraren. 11,7 % 53,1 %

4,4 % 62,0 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

35. Leraren doen wat extra's voor mijn kind. 25,9 % 44,4 %

17,0 % 46,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

173. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 32,1 % 29,0 %

13,7 % 49,2 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

OP4. Extra ondersteuning

180. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen. 18,5 % 37,0 %

12,3 % 44,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat
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OP5. Onderwijstijd

45. Mijn kind heeft dit schooljaar teveel lessen gemist door lesuitval. * 20,4 % 53,7 %

21,5 % 54,6 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

46. De school heeft een duidelijk beleid om lesuitval te beperken. 20,6 % 56,3 %

18,4 % 56,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

OP6. Samenwerking

49. Ik voel mij betrokken bij de school. 25,9 % 39,5 %

16,5 % 47,3 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat
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SK2. Pedagogisch klimaat

68. De leraren behandelen mijn kind met respect. 5,6 % 79,0 %

3,1 % 76,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

69. De school wordt goed onderhouden. 5,9 % 71,1 %

3,7 % 82,3 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

70. Het schoolgebouw is goed ingericht voor lessen en activiteiten. 9,3 % 63,6 %

3,4 % 78,1 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

71. De leraren weten goed orde en rust te houden. 15,4 % 47,0 %

10,9 % 51,5 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

72. De leraren nemen mijn kind serieus. 10,4 % 65,6 %

4,6 % 73,5 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

73. De leraren zetten zich voor 100 procent in. 15,3 % 49,6 %

8,9 % 57,1 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

74. Leraren staan mij goed te woord als ik vragen heb. 9,7 % 71,5 %

3,4 % 80,9 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

170. Mijn kind gaat met plezier naar school. 4,9 % 78,4 %

3,8 % 82,3 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

172. Mijn kind moppert over school. * 21,6 % 32,7 %

11,1 % 44,8 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

174. De schoolregels zijn duidelijk. 4,3 % 91,4 %

2,8 % 87,2 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

177. Leraren treden goed op tegen pesten. 7,4 % 56,4 %

8,5 % 58,2 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat
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OR1. Resultaten

76. Ik ben tevreden over de resultaten van mijn kind. 14,3 % 65,8 %

9,7 % 69,4 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

77. De school doet er alles aan dat mijn kind goede cijfers en resultaten haalt. 29,2 % 43,5 %

16,2 % 54,9 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

78. De school staat erom bekend dat leerlingen goed presteren. 25,6 % 33,1 %

9,3 % 62,5 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

79. De school spoort aan tot betere prestaties van de leerlingen. 24,5 % 49,7 %

13,4 % 58,9 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

81. Ik verwacht dat mijn kind met een goed diploma de school verlaat. 3,1 % 88,9 %

1,9 % 88,9 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

Tevredenheid Algemeen
---
De domeingrenzen van dit kengetal zijn op 5-puntschaal: -1,0 / -0,5 / +0,5; en op 10-puntschaal: -2,25 / -1,125 / +2,25
---
Evalueer nu de  resultaten van uw school.

91. Ik ben tevreden over deze school. 13,0 % 69,1 %

5,2 % 79,4 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

92. De school staat goed bekend. 5,6 % 61,7 %

4,5 % 76,0 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

Activiteiten
---
De domeingrenzen van dit kengetal zijn op 5-puntschaal: -0,75 / -0,4 / +0,75; en op 10-puntschaal: -1,69 / -0,90 / +1,69
---

93. Er worden door de school voldoende activiteiten georganiseerd. 12,7 % 81,0 %

5,4 % 84,6 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

94. Er worden door de school leuke activiteiten georganiseerd. 10,1 % 77,2 %

4,5 % 82,4 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat
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Huiswerk
---
De domeingrenzen van dit kengetal zijn op 5-puntschaal: -0,5 / -0,3 / +0,3; en op 10-puntschaal: -1,125 / -0,675 / +0,675
---
Evalueer nu de  resultaten van uw school.

Waardering School BM Aantal

Nooit (5) 12 % 17 % 20

Een heel enkele keer (4) 33 % 33 % 54

Af en toe (3) 36 % 33 % 59

Vaak (2) 12 % 13 % 20

Altijd (1) 6 % 4 % 9

95. Mijn kind heeft er moeite mee om thuis het huiswerk te maken.

182. De spreiding van huiswerk zou beter kunnen. * 50,0 % 25,7 %

36,7 % 32,5 %B

Resultaat-Prognose + Ambitie-Resultaat

Keuzefactoren
---
De domeingrenzen van dit kengetal zijn op 5-puntschaal: -0,4 / -0,2 / +0,2; en op 10-puntschaal: -0,9 / -0,45 / +0,45
---
Evalueer nu de  resultaten van uw school.

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 2 % 2 % 3

oneens (2) 10 % 7 % 16

zowel eens als oneens (3) 19 % 21 % 31

eens (4) 57 % 62 % 92

zeer eens (5) 12 % 9 % 20

124. ... de open dag goede informatie over de school gaf. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 4 % 3 % 7

oneens (2) 21 % 21 % 34

zowel eens als oneens (3) 31 % 33 % 50

eens (4) 39 % 39 % 62

zeer eens (5) 4 % 4 % 7

125. ... de school veel activiteiten organiseert. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 4 % 2 % 6

oneens (2) 22 % 9 % 35

zowel eens als oneens (3) 38 % 33 % 61

eens (4) 32 % 49 % 52

zeer eens (5) 5 % 7 % 8

126. ... de school het maximale uit de leerling haalt en goed onderwijs geeft. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 7 % 2 % 11

oneens (2) 23 % 12 % 38

zowel eens als oneens (3) 33 % 34 % 53

eens (4) 32 % 48 % 52

zeer eens (5) 5 % 4 % 8

127. ... de inspectie een positief oordeel heeft over de school. 
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Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 18 % 9 % 28

oneens (2) 49 % 34 % 79

zowel eens als oneens (3) 21 % 26 % 33

eens (4) 13 % 29 % 20

128. ... de leerkracht van de basisschool mij dat adviseerde. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 25 % 20 % 40

oneens (2) 44 % 35 % 70

zowel eens als oneens (3) 4 % 11 % 7

eens (4) 13 % 27 % 20

zeer eens (5) 13 % 7 % 21

129. ... familie ook naar deze school is gegaan. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 4 % 2 % 6

oneens (2) 22 % 10 % 35

zowel eens als oneens (3) 30 % 33 % 48

eens (4) 40 % 49 % 64

zeer eens (5) 5 % 5 % 8

130. ... de school goede begeleiding geeft. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 2 % 1 % 4

oneens (2) 7 % 6 % 11

zowel eens als oneens (3) 25 % 30 % 41

eens (4) 57 % 55 % 92

zeer eens (5) 8 % 8 % 13

131. ... de leraren en andere medewerkers op een leuke manier met leerlingen 
omgaan. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 6 % 2 % 9

oneens (2) 28 % 10 % 45

zowel eens als oneens (3) 35 % 26 % 56

eens (4) 30 % 55 % 49

zeer eens (5) 2 % 8 % 3

132. ... dit een moderne school is. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 2 % 1 % 4

oneens (2) 19 % 8 % 30

zowel eens als oneens (3) 31 % 23 % 51

eens (4) 44 % 59 % 71

zeer eens (5) 4 % 10 % 6

134. ... dit een school is waar je veel keuzemogelijkheden hebt. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 4 % 4 % 7

oneens (2) 16 % 12 % 25

zowel eens als oneens (3) 47 % 44 % 74

eens (4) 31 % 37 % 48

zeer eens (5) 2 % 3 % 3

135. ... de school een positief beeld laat zien bij Scholenopdekaart. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 1 % 4 % 1

oneens (2) 8 % 18 % 13

zowel eens als oneens (3) 19 % 27 % 31

eens (4) 57 % 43 % 93

zeer eens (5) 15 % 8 % 24

136. ... het gebouw er aantrekkelijk uitziet. 
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Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 2 % 4 % 4

zowel eens als oneens (3) 10 % 18 % 16

eens (4) 61 % 65 % 99

zeer eens (5) 25 % 11 % 41

137. ... de school een veilig gevoel geeft. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 1 % 1 % 2

oneens (2) 2 % 3 % 3

zowel eens als oneens (3) 4 % 12 % 7

eens (4) 62 % 68 % 101

zeer eens (5) 30 % 17 % 49

138. ... de sfeer op de open dag goed was. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 2 % 1 % 3

oneens (2) 9 % 6 % 15

zowel eens als oneens (3) 27 % 21 % 44

eens (4) 53 % 59 % 85

zeer eens (5) 9 % 13 % 14

139. ... de school goed bekend staat. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 1 % 2 % 2

oneens (2) 10 % 8 % 17

zowel eens als oneens (3) 10 % 16 % 16

eens (4) 44 % 55 % 72

zeer eens (5) 34 % 18 % 55

140. ... de locatie gunstig is. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 1 % 1 % 2

oneens (2) 7 % 7 % 12

zowel eens als oneens (3) 18 % 22 % 29

eens (4) 53 % 58 % 85

zeer eens (5) 20 % 13 % 33

141. ... de school een duidelijke identiteit  heeft. 
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Optioneel Extra

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 6 % 2 % 9

zowel eens als oneens (3) 8 % 16 % 13

eens (4) 69 % 68 % 111

zeer eens (5) 17 % 13 % 28

146. De sfeer op school is prettig. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (5) 4 % 4 % 6

oneens (4) 24 % 29 % 39

zowel eens als oneens (3) 17 % 23 % 28

eens (2) 35 % 30 % 57

zeer eens (1) 14 % 9 % 23

weet niet / niet van toepassing (0) 6 % 5 % 9

147. Mijn kind was de afgelopen maanden best moe als hij/zij thuiskwam vanuit 
school. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 1 % 1 % 2

oneens (2) 4 % 2 % 6

zowel eens als oneens (3) 8 % 11 % 13

eens (4) 44 % 54 % 71

zeer eens (5) 43 % 32 % 69

weet niet (0) 1 % 1 % 1

148. Mijn kind kan goed opschieten met klasgenoten. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (5) 13 % 11 % 21

oneens (4) 30 % 27 % 48

zowel eens als oneens (3) 10 % 8 % 16

eens (2) 12 % 7 % 20

zeer eens (1) 2 % 2 % 4

niet van toepassing (0) 33 % 45 % 53

149. Ik heb weleens onenigheid met een leraar zonder bevredigende oplossing. 

Waardering School BM Aantal

zeer oneens (1) 2 % 1 % 4

oneens (2) 13 % 5 % 21

zowel eens als oneens (3) 28 % 18 % 45

eens (4) 38 % 57 % 61

zeer eens (5) 19 % 18 % 31

184. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

ZONDER DOMEIN

ZONDER DOMEIN

Waardering School BM Aantal

1 (1) 1 % 0 % 1

4 (4) 1 % 1 % 2

5 (5) 8 % 3 % 13

6 (6) 15 % 10 % 24

7 (7) 38 % 33 % 61

8 (8) 28 % 42 % 45

9 (9) 10 % 9 % 16

142. Welk "rapportcijfer" zou u de school willen geven? 
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Vraagnummers Antwoordmogelijkheid Mogelijke antwoorden[waarde]

Radio: zeer oneens --> zeer eens, 5 k
+wn/nvt (pos)

weet niet / nvt[0], zeer oneens[1], oneens[2], zowel eens als 
oneens[3], eens[4], zeer eens[5]

[geen antwoord]

Scholenopdekaart: zeker niet --> 
zeker wel

zeker niet[1], meestal niet[2], soms wel, soms niet[3], meestal wel
[4], zeker wel[5]

scholenopdekaart: zeker niet --> 
zeker wel +wn

weet niet[0], zeker niet[1], meestal niet[2], soms wel, soms niet
[3], meestal wel[4], zeker wel[5]

142 Cijfer, berekent gemiddeld cijfer 1 
t/m10

1[1], 2[2], 3[3], 4[4], 5[5], 6[6], 7[7], 8[8], 9[9], 10[10]

147 Radio: zeer oneens --> zeer eens, 5 k
+wn/nvt (neg)

weet niet / niet van toepassing[0], zeer eens[1], eens[2], zowel 
eens als oneens[3], oneens[4], zeer oneens[5]

149 Radio: zeer oneens --> zeer eens, 5 k 
+ nvt (neg)

niet van toepassing[0], zeer eens[1], eens[2], zowel eens als 
oneens[3], oneens[4], zeer oneens[5]

16, 19, 21, 22, 23, 29, 30, 34, 49, 59, 60, 
68, 70, 81, 83, 89, 91, 92, 105, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 
171, 173, 174, 175, 176, 180, 184

Radio: zeer oneens ---> zeer eens, 5 
keuzes (pos)

zeer oneens[1], oneens[2], zowel eens als oneens[3], eens[4], 
zeer eens[5]

17, 18, 24, 32, 35, 46, 69, 71, 72, 73, 76, 
77, 78, 79, 84, 88, 93, 94, 148, 177

Radio: zeer oneens --> zeer eens, 5 k 
+ wn (pos)

weet niet[0], zeer oneens[1], oneens[2], zowel eens als oneens
[3], eens[4], zeer eens[5]

170 Radio: altijd - nooit 5 pnt-schaal, pos Nooit[1], Een heel enkele keer[2], Af en toe[3], Vaak[4], Altijd[5]

25, 74, 85 Radio: zeer oneens --> zeer eens, 5 k 
+ nvt (pos)

niet van toepassing[0], zeer oneens[1], oneens[2], zowel eens als 
oneens[3], eens[4], zeer eens[5]

31, 45, 61, 62, 63, 64, 65 Radio: zeer oneens ---> zeer eens, 5 
keuzes (neg)

zeer eens[1], eens[2], zowel eens als oneens[3], oneens[4], zeer 
oneens[5]

66, 86, 182 Radio: zeer oneens --> zeer eens, 5 k 
+ wn (neg)

weet niet[0], zeer eens[1], eens[2], zowel eens als oneens[3], 
oneens[4], zeer oneens[5]

67, 87, 100, 143, 178, 179, 181 Tekstvak meer regels

95, 172 Radio: altijd - nooit 5 pnt-schaal, neg Altijd[1], Vaak[2], Af en toe[3], Een heel enkele keer[4], Nooit[5]

Overzicht en uitleg gebruikte antwoordmogelijkheden

In de grafische weergave wordt bij een 5-puntschaal een scheiding gemaakt in het midden. Alle 3'tjes wordt wit, alle 1/2 wordt rood en alle 4/5 
groen. Bij een vierpuntschaal wordt een scheiding gemaakt tussen 1/2 versus 3/4. Bij een driepuntschaal wordt 2 weer het midden, 1 wordt rood 
en 3 wordt groen. 

Alle domeinen zijn opgewaardeerd naar een 10-puntschaal, ongeacht of u een twee-, drie-, vier- of vijfpuntschaal gebruikt. De enige voorwaarde 
die gesteld wordt, is dat een domein bestaat uit stellingen van eenzelfde schaalindeling, dus allemaal een driepuntschaal, vierpuntschaal of 
vijfpuntschaal. 

Vanaf juli 2009 worden "weet niet"-antwoorden invraagdefinities met het cijfer 0 gewaardeerd. Deze antwoorden worden dan in de grafische 
weergave genegeerd. In de internettoepassing kunt u dan zien hoe groot die groep is. De open vragen komen in de Bijlage van dit rapport te 
staan, gerangschikt per klas.

Uitleg grafische weergave:
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Stelling Prog. Amb. Res. Bm. R-P P-B A-P A-R A-B R-B

16. De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 0,0 0,0 6,4 6,9 6,4 -6,9 0,0 -6,4 -6,9 -0,5

17. De school besteedt voldoende aandacht aan de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden.

0,0 0,0 6,8 7,2 6,8 -7,2 0,0 -6,8 -7,2 -0,4

18. De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. 0,0 0,0 7,0 6,9 7,0 -6,9 0,0 -7,0 -6,9 0,0

19. De school zorgt voor een goede begeleiding op 
keuzemomenten (niveau, leerweg, sector, profiel).

0,0 0,0 6,7 6,9 6,7 -6,9 0,0 -6,7 -6,9 -0,3

21. De school houdt rekening met de specifieke talenten van 
mijn kind.

0,0 0,0 5,1 6,1 5,1 -6,1 0,0 -5,1 -6,1 -1,0

22. Ik heb een goed beeld van de studievorderingen van mijn 
kind.

0,0 0,0 8,1 7,9 8,1 -7,9 0,0 -8,1 -7,9 0,2

23. Ik heb voldoende gesprekken over de 
onderwijsvorderingen van mijn kind.

0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 -0,1

24. Er is persoonlijke aandacht voor mijn kind. 0,0 0,0 6,7 7,0 6,7 -7,0 0,0 -6,7 -7,0 -0,4

25. Mijn kind wordt goed geholpen als hij of zij onderpresteert. 0,0 0,0 5,3 6,0 5,3 -6,0 0,0 -5,3 -6,0 -0,7

29. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. 0,0 0,0 7,0 7,2 7,0 -7,2 0,0 -7,0 -7,2 -0,2

30. Ik heb een goed contact met de mentor van mijn kind. 0,0 0,0 7,0 6,9 7,0 -6,9 0,0 -7,0 -6,9 0,0

31. Ik zou meer contact willen hebben met de mentor van mijn 
kind. *

0,0 0,0 5,8 5,9 5,8 -5,9 0,0 -5,8 -5,9 -0,2

32. De leerlingbegeleiding vind ik goed. 0,0 0,0 6,5 7,0 6,5 -7,0 0,0 -6,5 -7,0 -0,5

34. De school beschikt over goede, vakbekwame leraren. 0,0 0,0 6,6 6,9 6,6 -6,9 0,0 -6,6 -6,9 -0,3

35. Leraren doen wat extra's voor mijn kind. 0,0 0,0 6,1 6,3 6,1 -6,3 0,0 -6,1 -6,3 -0,2

Indicatoren Prognose en Ambitie

Domein Prog. Amb. Res. Bm. R-P A-P A-R

OP1. Aanbod 0,0 0,0 6,6 7,0 6,6 0,0 -6,6

OP2. Zicht op begeleiding 0,0 0,0 6,6 6,8 6,6 0,0 -6,6

OP2. Zicht op ontwikkeling 0,0 0,0 6,6 7,0 6,6 0,0 -6,6

SK1. Veiligheid 0,0 0,0 8,6 8,1 8,6 0,0 -8,6

KA3. Verantwoording en dialoog 0,0 0,0 6,5 6,7 6,5 0,0 -6,5

Brugklas nov-jan 0,0 0,0 7,8 7,5 7,8 0,0 -7,8

OP3. Didactisch handelen 0,0 0,0 6,0 6,6 6,0 0,0 -6,0

OP4. Extra ondersteuning 0,0 0,0 6,0 6,4 6,0 0,0 -6,0

OP5. Onderwijstijd 0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 0,0 -6,4

OP6. Samenwerking 0,0 0,0 6,0 6,3 6,0 0,0 -6,0

SK2. Pedagogisch klimaat 0,0 0,0 7,0 7,2 7,0 0,0 -7,0

OR1. Resultaten 0,0 0,0 6,6 7,1 6,6 0,0 -6,6

Tevredenheid Algemeen 0,0 0,0 7,1 7,5 7,1 0,0 -7,1

Pestindicator volgens ouders 0,0 0,0 8,8 8,4 8,8 0,0 -8,8

Activiteiten 0,0 0,0 7,5 7,5 7,5 0,0 -7,5

Huiswerk 0,0 0,0 4,6 5,3 4,6 0,0 -4,6

U kunt in het selectiescherm van dit rapport aangeven of u de prognose en ambitie verwerkt wilt zien. Er zijn vier scores die kunnen worden 
vergeleken:
 • Prognose (P)
 • Ambitie (A)
 • Resultaat school (R)
 • Benchmark (B)

In totaal zijn er 6 indicatoren die kunnen worden berekend. Deze 6 indicatoren worden in deze bijlage per stelling weergegeven, op domeinniveau 
tonen we 3 indicatoren. Deze 3 indicatoren worden ook gebruikt als signalering in het overzicht van de stellingen wat in dit rapport is opgenomen.
 1. Hoe is het zelfbeeld? Het resultaat school wordt vergeleken met prognose: (R-P).
 2. Hoe groot het verschil tussen ambitie en prognose? (A-P) 
 3. Hoeveel sterker is de ambitie vergeleken met het resultaat? (A-R)

Als de verschillen groter zijn dan 1,5 punten wordt dat weergegeven met een driehoek.

De P&A is niet anoniem, u kunt binnenkort in het rapport aangeven wie van degenen die de P&A invullen betrokken worden bij de evaluatie die u gaat 
opstellen. Zie voor meer informatie de handleiding Prognose en Ambitie bij de handleidingen.

AlleGeselecteerde respondenten:
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45. Mijn kind heeft dit schooljaar teveel lessen gemist door 
lesuitval. *

0,0 0,0 6,4 6,3 6,4 -6,3 0,0 -6,4 -6,3 0,1

46. De school heeft een duidelijk beleid om lesuitval te 
beperken.

0,0 0,0 6,4 6,4 6,4 -6,4 0,0 -6,4 -6,4 0,0

49. Ik voel mij betrokken bij de school. 0,0 0,0 6,0 6,3 6,0 -6,3 0,0 -6,0 -6,3 -0,3

59. Mijn kind voelt zich veilig op school. 0,0 0,0 8,3 7,9 8,3 -7,9 0,0 -8,3 -7,9 0,4

60. De omgeving van de school is aangenaam en veilig. 0,0 0,0 7,8 7,2 7,8 -7,2 0,0 -7,8 -7,2 0,6

61. Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school 
bedreigd. *

0,0 0,0 9,0 8,7 9,0 -8,7 0,0 -9,0 -8,7 0,4

62. Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school 
gepest. *

0,0 0,0 8,8 8,3 8,8 -8,3 0,0 -8,8 -8,3 0,5

63. Mijn kind is dit schooljaar digitaal gepest door leerlingen 
van de school. *

0,0 0,0 8,8 8,5 8,8 -8,5 0,0 -8,8 -8,5 0,2

64. Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school 
gediscrimineerd. *

0,0 0,0 8,9 8,7 8,9 -8,7 0,0 -8,9 -8,7 0,2

65. Mijn kind is dit schooljaar op school bestolen. * 0,0 0,0 8,9 8,6 8,9 -8,6 0,0 -8,9 -8,6 0,3

66. Er wordt veel vernield in en rond de school. * 0,0 0,0 7,4 7,1 7,4 -7,1 0,0 -7,4 -7,1 0,2

68. De leraren behandelen mijn kind met respect. 0,0 0,0 7,3 7,4 7,3 -7,4 0,0 -7,3 -7,4 0,0

69. De school wordt goed onderhouden. 0,0 0,0 7,2 7,6 7,2 -7,6 0,0 -7,2 -7,6 -0,4

70. Het schoolgebouw is goed ingericht voor lessen en 
activiteiten.

0,0 0,0 6,8 7,4 6,8 -7,4 0,0 -6,8 -7,4 -0,6

71. De leraren weten goed orde en rust te houden. 0,0 0,0 6,2 6,5 6,2 -6,5 0,0 -6,2 -6,5 -0,3

72. De leraren nemen mijn kind serieus. 0,0 0,0 7,0 7,3 7,0 -7,3 0,0 -7,0 -7,3 -0,3

73. De leraren zetten zich voor 100 procent in. 0,0 0,0 6,4 6,8 6,4 -6,8 0,0 -6,4 -6,8 -0,3

74. Leraren staan mij goed te woord als ik vragen heb. 0,0 0,0 7,3 7,6 7,3 -7,6 0,0 -7,3 -7,6 -0,3

76. Ik ben tevreden over de resultaten van mijn kind. 0,0 0,0 7,1 7,4 7,1 -7,4 0,0 -7,1 -7,4 -0,4

77. De school doet er alles aan dat mijn kind goede cijfers en 
resultaten haalt.

0,0 0,0 6,0 6,5 6,0 -6,5 0,0 -6,0 -6,5 -0,6

78. De school staat erom bekend dat leerlingen goed 
presteren.

0,0 0,0 5,7 6,9 5,7 -6,9 0,0 -5,7 -6,9 -1,2

79. De school spoort aan tot betere prestaties van de 
leerlingen.

0,0 0,0 6,1 6,7 6,1 -6,7 0,0 -6,1 -6,7 -0,6

81. Ik verwacht dat mijn kind met een goed diploma de school 
verlaat.

0,0 0,0 7,9 7,9 7,9 -7,9 0,0 -7,9 -7,9 0,0

83. De mening van ouders telt mee op deze school. 0,0 0,0 6,2 6,6 6,2 -6,6 0,0 -6,2 -6,6 -0,4

84. Er zijn voldoende mogelijkheden om als ouder je mening te 
geven.

0,0 0,0 6,9 7,1 6,9 -7,1 0,0 -6,9 -7,1 -0,2

85. De school neemt mijn klachten serieus. 0,0 0,0 6,3 6,9 6,3 -6,9 0,0 -6,3 -6,9 -0,5

86. Er worden dingen beloofd die niet waargemaakt worden. * 0,0 0,0 6,4 6,6 6,4 -6,6 0,0 -6,4 -6,6 -0,2

88. Ik ben tevreden over de inzet van de ouderraad. 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 0,0

89. Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad. 0,0 0,0 6,3 5,8 6,3 -5,8 0,0 -6,3 -5,8 0,5

91. Ik ben tevreden over deze school. 0,0 0,0 7,2 7,6 7,2 -7,6 0,0 -7,2 -7,6 -0,4

92. De school staat goed bekend. 0,0 0,0 7,0 7,4 7,0 -7,4 0,0 -7,0 -7,4 -0,4

93. Er worden door de school voldoende activiteiten 
georganiseerd.

0,0 0,0 7,4 7,6 7,4 -7,6 0,0 -7,4 -7,6 -0,2

94. Er worden door de school leuke activiteiten georganiseerd. 0,0 0,0 7,5 7,6 7,5 -7,6 0,0 -7,5 -7,6 -0,1

95. Mijn kind heeft er moeite mee om thuis het huiswerk te 
maken. *

0,0 0,0 6,3 6,5 6,3 -6,5 0,0 -6,3 -6,5 -0,2

105. Mijn kind is op het goede niveau ingestroomd. 0,0 0,0 7,8 7,6 7,8 -7,6 0,0 -7,8 -7,6 0,2

124. ... de open dag goede informatie over de school gaf.  0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 0,0

125. ... de school veel activiteiten organiseert.  0,0 0,0 5,9 5,9 5,9 -5,9 0,0 -5,9 -5,9 -0,1

126. ... de school het maximale uit de leerling haalt en goed 
onderwijs geeft. 

0,0 0,0 5,8 6,6 5,8 -6,6 0,0 -5,8 -6,6 -0,8

127. ... de inspectie een positief oordeel heeft over de school.  0,0 0,0 5,6 6,4 5,6 -6,4 0,0 -5,6 -6,4 -0,8

128. ... de leerkracht van de basisschool mij dat adviseerde.  0,0 0,0 3,9 5,1 3,9 -5,1 0,0 -3,9 -5,1 -1,3

129. ... familie ook naar deze school is gegaan.  0,0 0,0 4,2 4,7 4,2 -4,7 0,0 -4,2 -4,7 -0,5

130. ... de school goede begeleiding geeft.  0,0 0,0 6,0 6,5 6,0 -6,5 0,0 -6,0 -6,5 -0,6

131. ... de leraren en andere medewerkers op een leuke 
manier met leerlingen omgaan. 

0,0 0,0 6,9 6,9 6,9 -6,9 0,0 -6,9 -6,9 0,0
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132. ... dit een moderne school is.  0,0 0,0 5,4 6,8 5,4 -6,8 0,0 -5,4 -6,8 -1,4

134. ... dit een school is waar je veel keuzemogelijkheden 
hebt. 

0,0 0,0 6,1 7,0 6,1 -7,0 0,0 -6,1 -7,0 -0,9

135. ... de school een positief beeld laat zien bij 
Scholenopdekaart. 

0,0 0,0 5,7 6,0 5,7 -6,0 0,0 -5,7 -6,0 -0,3

136. ... het gebouw er aantrekkelijk uitziet.  0,0 0,0 7,3 6,2 7,3 -6,2 0,0 -7,3 -6,2 1,0

137. ... de school een veilig gevoel geeft.  0,0 0,0 7,9 7,3 7,9 -7,3 0,0 -7,9 -7,3 0,6

138. ... de sfeer op de open dag goed was.  0,0 0,0 8,2 7,7 8,2 -7,7 0,0 -8,2 -7,7 0,5

139. ... de school goed bekend staat.  0,0 0,0 6,8 7,2 6,8 -7,2 0,0 -6,8 -7,2 -0,5

140. ... de locatie gunstig is.  0,0 0,0 7,7 7,3 7,7 -7,3 0,0 -7,7 -7,3 0,4

141. ... de school een duidelijke identiteit  heeft.  0,0 0,0 7,4 7,2 7,4 -7,2 0,0 -7,4 -7,2 0,2

142. Welk "rapportcijfer" zou u de school willen geven?  0,0 0,0 7,1 7,4 7,1 -7,4 0,0 -7,1 -7,4 -0,3

146. De sfeer op school is prettig.  0,0 0,0 7,7 7,5 7,7 -7,5 0,0 -7,7 -7,5 0,1

147. Mijn kind was de afgelopen maanden best moe als hij/zij 
thuiskwam vanuit school.  *

0,0 0,0 4,7 5,2 4,7 -5,2 0,0 -4,7 -5,2 -0,5

148. Mijn kind kan goed opschieten met klasgenoten.  0,0 0,0 8,3 8,1 8,3 -8,1 0,0 -8,3 -8,1 0,2

149. Ik heb weleens onenigheid met een leraar zonder 
bevredigende oplossing.  *

0,0 0,0 6,8 7,1 6,8 -7,1 0,0 -6,8 -7,1 -0,3

170. Mijn kind gaat met plezier naar school. 0,0 0,0 7,8 7,8 7,8 -7,8 0,0 -7,8 -7,8 0,0

171. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat 
aanbiedt.

0,0 0,0 6,2 6,9 6,2 -6,9 0,0 -6,2 -6,9 -0,6

172. Mijn kind moppert over school. * 0,0 0,0 5,8 6,4 5,8 -6,4 0,0 -5,8 -6,4 -0,6

173. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk. 0,0 0,0 5,4 6,3 5,4 -6,3 0,0 -5,4 -6,3 -0,9

174. De schoolregels zijn duidelijk. 0,0 0,0 7,9 7,7 7,9 -7,7 0,0 -7,9 -7,7 0,3

175. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet 
weten.

0,0 0,0 7,2 7,4 7,2 -7,4 0,0 -7,2 -7,4 -0,2

176. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen 
van mijn kind.

0,0 0,0 6,5 7,0 6,5 -7,0 0,0 -6,5 -7,0 -0,5

177. Leraren treden goed op tegen pesten. 0,0 0,0 6,7 6,8 6,7 -6,8 0,0 -6,7 -6,8 -0,1

180. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of 
gedragsproblemen.

0,0 0,0 6,0 6,3 6,0 -6,3 0,0 -6,0 -6,3 -0,3

182. De spreiding van huiswerk zou beter kunnen. * 0,0 0,0 4,6 5,2 4,6 -5,2 0,0 -4,6 -5,2 -0,7

184. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind 
te kiezen.

0,0 0,0 6,8 7,4 6,8 -7,4 0,0 -6,8 -7,4 -0,6
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Waardering School BM Aantal

OP1. Aanbod

16. De school biedt het onderwijs dat zij belooft.

zeer oneens (1) 2 % 2 % 4

oneens (2) 14 % 8 % 23

zowel eens als oneens (3) 29 % 23 % 47

eens (4) 49 % 61 % 80

zeer eens (5) 5 % 7 % 8

17. De school besteedt voldoende aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 12 % 6 % 20

zowel eens als oneens (3) 13 % 13 % 21

eens (4) 43 % 48 % 69

zeer eens (5) 7 % 8 % 11

weet niet (0) 25 % 24 % 40

18. De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar.

zeer oneens (1) 2 % 1 % 4

oneens (2) 10 % 6 % 16

zowel eens als oneens (3) 8 % 18 % 13

eens (4) 46 % 43 % 75

zeer eens (5) 9 % 6 % 14

weet niet (0) 25 % 27 % 40

19. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (niveau, leerweg, sector, profiel).

zeer oneens (1) 3 % 2 % 5

oneens (2) 13 % 7 % 21

zowel eens als oneens (3) 24 % 26 % 39

eens (4) 48 % 56 % 78

zeer eens (5) 12 % 9 % 19

171. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.

zeer oneens (1) 5 % 2 % 8

oneens (2) 16 % 8 % 26

zowel eens als oneens (3) 27 % 23 % 44

eens (4) 45 % 59 % 73

zeer eens (5) 7 % 7 % 11

OP2. Zicht op begeleiding

29. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.

zeer oneens (1) 4 % 3 % 7

oneens (2) 14 % 7 % 22

zowel eens als oneens (3) 14 % 21 % 22

eens (4) 49 % 52 % 79

zeer eens (5) 20 % 17 % 32

30. Ik heb een goed contact met de mentor van mijn kind.

zeer oneens (1) 5 % 3 % 8

oneens (2) 14 % 9 % 23

zowel eens als oneens (3) 15 % 25 % 24

eens (4) 43 % 49 % 70

zeer eens (5) 23 % 14 % 37

31. Ik zou meer contact willen hebben met de mentor van mijn kind.

zeer oneens (5) 9 % 5 % 14

BIJLAGE: Percentages  per antwoordmogelijkheid

Aantal keren ingevuld interne selectie: 162
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OP2. Zicht op begeleiding

31. Ik zou meer contact willen hebben met de mentor van mijn kind.

oneens (4) 38 % 40 % 61

zowel eens als oneens (3) 18 % 26 % 29

eens (2) 29 % 24 % 47

zeer eens (1) 7 % 4 % 11

32. De leerlingbegeleiding vind ik goed.

zeer oneens (1) 2 % 1 % 4

oneens (2) 14 % 7 % 23

zowel eens als oneens (3) 20 % 18 % 32

eens (4) 41 % 48 % 66

zeer eens (5) 9 % 9 % 14

weet niet (0) 14 % 18 % 23

OP2. Zicht op ontwikkeling

21. De school houdt rekening met de specifieke talenten van mijn kind.

zeer oneens (1) 7 % 3 % 11

oneens (2) 31 % 15 % 51

zowel eens als oneens (3) 36 % 39 % 58

eens (4) 23 % 38 % 38

zeer eens (5) 2 % 5 % 4

22. Ik heb een goed beeld van de studievorderingen van mijn kind.

oneens (2) 3 % 3 % 5

zowel eens als oneens (3) 6 % 9 % 10

eens (4) 64 % 67 % 103

zeer eens (5) 27 % 21 % 44

23. Ik heb voldoende gesprekken over de onderwijsvorderingen van mijn kind.

zeer oneens (1) 3 % 2 % 5

oneens (2) 12 % 10 % 19

zowel eens als oneens (3) 17 % 17 % 27

eens (4) 54 % 60 % 87

zeer eens (5) 15 % 11 % 24

24. Er is persoonlijke aandacht voor mijn kind.

zeer oneens (1) 2 % 2 % 3

oneens (2) 14 % 7 % 23

zowel eens als oneens (3) 20 % 19 % 32

eens (4) 43 % 50 % 69

zeer eens (5) 11 % 11 % 18

weet niet (0) 10 % 12 % 17

25. Mijn kind wordt goed geholpen als hij of zij onderpresteert.

zeer oneens (1) 7 % 4 % 11

oneens (2) 26 % 14 % 42

zowel eens als oneens (3) 20 % 24 % 32

eens (4) 22 % 27 % 35

zeer eens (5) 6 % 5 % 9

niet van toepassing (0) 20 % 25 % 33

175. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.

zeer oneens (1) 2 % 2 % 4

oneens (2) 10 % 5 % 16

zowel eens als oneens (3) 17 % 15 % 28

eens (4) 50 % 63 % 81

zeer eens (5) 20 % 15 % 33
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OP2. Zicht op ontwikkeling

176. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.

zeer oneens (1) 5 % 2 % 8

oneens (2) 16 % 9 % 26

zowel eens als oneens (3) 22 % 21 % 36

eens (4) 45 % 57 % 73

zeer eens (5) 12 % 11 % 19

SK1. Veiligheid

59. Mijn kind voelt zich veilig op school.

zeer oneens (1) 1 % 1 % 2

oneens (2) 1 % 2 % 2

zowel eens als oneens (3) 6 % 8 % 9

eens (4) 55 % 69 % 89

zeer eens (5) 37 % 21 % 60

60. De omgeving van de school is aangenaam en veilig.

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 4 % 5 % 6

zowel eens als oneens (3) 9 % 21 % 14

eens (4) 66 % 64 % 107

zeer eens (5) 21 % 10 % 34

61. Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school bedreigd.

zeer oneens (5) 62 % 54 % 101

oneens (4) 35 % 38 % 56

zowel eens als oneens (3) 1 % 4 % 1

eens (2) 2 % 3 % 3

zeer eens (1) 1 % 1 % 1

62. Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school gepest.

zeer oneens (5) 58 % 45 % 94

oneens (4) 34 % 42 % 55

zowel eens als oneens (3) 5 % 7 % 8

eens (2) 2 % 5 % 3

zeer eens (1) 1 % 1 % 2

63. Mijn kind is dit schooljaar digitaal gepest door leerlingen van de school.

zeer oneens (5) 55 % 48 % 89

oneens (4) 40 % 44 % 64

zowel eens als oneens (3) 2 % 5 % 4

eens (2) 2 % 3 % 4

zeer eens (1) 1 % 1 % 1

64. Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school gediscrimineerd.

zeer oneens (5) 58 % 51 % 94

oneens (4) 37 % 44 % 60

zowel eens als oneens (3) 4 % 3 % 7

zeer eens (1) 1 % 0 % 1

65. Mijn kind is dit schooljaar op school bestolen.

zeer oneens (5) 60 % 51 % 98

oneens (4) 35 % 42 % 56

zowel eens als oneens (3) 1 % 3 % 2

eens (2) 3 % 3 % 5

zeer eens (1) 1 % 1 % 1

66. Er wordt veel vernield in en rond de school.

zeer oneens (5) 9 % 6 % 14
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SK1. Veiligheid

66. Er wordt veel vernield in en rond de school.

oneens (4) 32 % 29 % 52

zowel eens als oneens (3) 10 % 12 % 17

eens (2) 4 % 3 % 6

weet niet (0) 45 % 48 % 73

KA3. Verantwoording en dialoog

83. De mening van ouders telt mee op deze school.

zeer oneens (1) 3 % 2 % 5

oneens (2) 13 % 7 % 21

zowel eens als oneens (3) 40 % 38 % 65

eens (4) 40 % 49 % 64

zeer eens (5) 4 % 4 % 7

84. Er zijn voldoende mogelijkheden om als ouder je mening te geven.

zeer oneens (1) 4 % 1 % 6

oneens (2) 10 % 7 % 16

zowel eens als oneens (3) 15 % 16 % 24

eens (4) 54 % 58 % 88

zeer eens (5) 9 % 8 % 15

weet niet (0) 8 % 9 % 13

85. De school neemt mijn klachten serieus.

zeer oneens (1) 4 % 2 % 7

oneens (2) 11 % 6 % 18

zowel eens als oneens (3) 18 % 17 % 29

eens (4) 30 % 34 % 48

zeer eens (5) 8 % 8 % 13

niet van toepassing (0) 29 % 34 % 47

86. Er worden dingen beloofd die niet waargemaakt worden.

zeer oneens (5) 7 % 8 % 12

oneens (4) 36 % 38 % 58

zowel eens als oneens (3) 21 % 17 % 34

eens (2) 14 % 10 % 23

zeer eens (1) 2 % 3 % 4

weet niet (0) 19 % 23 % 31

88. Ik ben tevreden over de inzet van de ouderraad.

zeer oneens (1) 2 % 0 % 4

oneens (2) 2 % 2 % 4

zowel eens als oneens (3) 19 % 18 % 30

eens (4) 38 % 31 % 61

zeer eens (5) 8 % 4 % 13

weet niet (0) 31 % 44 % 50

89. Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad.

zeer oneens (1) 2 % 4 % 4

oneens (2) 19 % 25 % 31

zowel eens als oneens (3) 24 % 28 % 39

eens (4) 47 % 40 % 76

zeer eens (5) 7 % 3 % 12

Brugklas nov-jan

105. Mijn kind is op het goede niveau ingestroomd.

zeer oneens (1) 2 % 1 % 3
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Brugklas nov-jan

105. Mijn kind is op het goede niveau ingestroomd.

oneens (2) 3 % 6 % 5

zowel eens als oneens (3) 10 % 12 % 17

eens (4) 61 % 63 % 99

zeer eens (5) 23 % 18 % 38

OP3. Didactisch handelen

34. De school beschikt over goede, vakbekwame leraren.

zeer oneens (1) 2 % 1 % 3

oneens (2) 10 % 4 % 16

zowel eens als oneens (3) 35 % 34 % 57

eens (4) 46 % 57 % 74

zeer eens (5) 7 % 6 % 12

35. Leraren doen wat extra's voor mijn kind.

zeer oneens (1) 2 % 2 % 4

oneens (2) 19 % 11 % 31

zowel eens als oneens (3) 25 % 26 % 40

eens (4) 28 % 28 % 46

zeer eens (5) 9 % 6 % 14

weet niet (0) 17 % 27 % 27

173. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.

zeer oneens (1) 3 % 2 % 5

oneens (2) 29 % 11 % 47

zowel eens als oneens (3) 39 % 37 % 63

eens (4) 27 % 45 % 43

zeer eens (5) 2 % 4 % 4

OP4. Extra ondersteuning

180. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.

zeer oneens (1) 2 % 3 % 4

oneens (2) 16 % 10 % 26

zowel eens als oneens (3) 44 % 43 % 72

eens (4) 31 % 40 % 51

zeer eens (5) 6 % 5 % 9

OP5. Onderwijstijd

45. Mijn kind heeft dit schooljaar teveel lessen gemist door lesuitval.

zeer oneens (5) 9 % 10 % 15

oneens (4) 44 % 44 % 72

zowel eens als oneens (3) 26 % 24 % 42

eens (2) 17 % 14 % 27

zeer eens (1) 4 % 7 % 6

46. De school heeft een duidelijk beleid om lesuitval te beperken.

zeer oneens (1) 3 % 4 % 5

oneens (2) 13 % 10 % 21

zowel eens als oneens (3) 18 % 19 % 29

eens (4) 36 % 36 % 59

zeer eens (5) 7 % 6 % 12

weet niet (0) 22 % 25 % 36

OP6. Samenwerking

49. Ik voel mij betrokken bij de school.

zeer oneens (1) 2 % 2 % 4
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OP6. Samenwerking

49. Ik voel mij betrokken bij de school.

oneens (2) 23 % 15 % 38

zowel eens als oneens (3) 35 % 36 % 56

eens (4) 30 % 42 % 49

zeer eens (5) 9 % 5 % 15

SK2. Pedagogisch klimaat

68. De leraren behandelen mijn kind met respect.

zeer oneens (1) 1 % 1 % 2

oneens (2) 4 % 2 % 7

zowel eens als oneens (3) 15 % 20 % 25

eens (4) 69 % 67 % 112

zeer eens (5) 10 % 9 % 16

69. De school wordt goed onderhouden.

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 4 % 3 % 7

zowel eens als oneens (3) 19 % 12 % 31

eens (4) 50 % 56 % 81

zeer eens (5) 9 % 14 % 15

weet niet (0) 17 % 15 % 27

70. Het schoolgebouw is goed ingericht voor lessen en activiteiten.

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 9 % 3 % 14

zowel eens als oneens (3) 27 % 19 % 44

eens (4) 61 % 69 % 99

zeer eens (5) 2 % 9 % 4

71. De leraren weten goed orde en rust te houden.

zeer oneens (1) 2 % 2 % 3

oneens (2) 12 % 7 % 20

zowel eens als oneens (3) 35 % 32 % 56

eens (4) 41 % 40 % 66

zeer eens (5) 2 % 5 % 4

weet niet (0) 8 % 14 % 13

72. De leraren nemen mijn kind serieus.

zeer oneens (1) 2 % 1 % 3

oneens (2) 8 % 3 % 13

zowel eens als oneens (3) 23 % 20 % 37

eens (4) 49 % 55 % 79

zeer eens (5) 14 % 11 % 22

weet niet (0) 5 % 10 % 8

73. De leraren zetten zich voor 100 procent in.

zeer oneens (1) 4 % 1 % 6

oneens (2) 9 % 5 % 15

zowel eens als oneens (3) 30 % 26 % 48

eens (4) 32 % 36 % 52

zeer eens (5) 10 % 7 % 16

weet niet (0) 15 % 25 % 25

74. Leraren staan mij goed te woord als ik vragen heb.

zeer oneens (1) 2 % 1 % 4

oneens (2) 6 % 2 % 10

zowel eens als oneens (3) 17 % 13 % 27
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SK2. Pedagogisch klimaat

74. Leraren staan mij goed te woord als ik vragen heb.

eens (4) 44 % 54 % 72

zeer eens (5) 19 % 13 % 31

niet van toepassing (0) 11 % 18 % 18

170. Mijn kind gaat met plezier naar school.

Altijd (5) 31 % 27 % 50

Vaak (4) 48 % 56 % 77

Af en toe (3) 17 % 14 % 27

Een heel enkele keer (2) 4 % 3 % 7

Nooit (1) 1 % 1 % 1

172. Mijn kind moppert over school.

Nooit (5) 4 % 8 % 6

Een heel enkele keer (4) 29 % 37 % 47

Af en toe (3) 46 % 44 % 74

Vaak (2) 20 % 10 % 33

Altijd (1) 1 % 1 % 2

174. De schoolregels zijn duidelijk.

oneens (2) 4 % 2 % 7

zowel eens als oneens (3) 4 % 10 % 7

eens (4) 70 % 76 % 113

zeer eens (5) 22 % 12 % 35

177. Leraren treden goed op tegen pesten.

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 4 % 4 % 6

zowel eens als oneens (3) 21 % 20 % 34

eens (4) 28 % 29 % 46

zeer eens (5) 4 % 7 % 7

weet niet (0) 42 % 39 % 68

OR1. Resultaten

76. Ik ben tevreden over de resultaten van mijn kind.

zeer oneens (1) 3 % 2 % 5

oneens (2) 11 % 8 % 18

zowel eens als oneens (3) 20 % 21 % 32

eens (4) 44 % 42 % 72

zeer eens (5) 21 % 27 % 34

weet niet (0) 1 % 0 % 1

77. De school doet er alles aan dat mijn kind goede cijfers en resultaten haalt.

zeer oneens (1) 6 % 3 % 9

oneens (2) 23 % 12 % 38

zowel eens als oneens (3) 27 % 28 % 44

eens (4) 30 % 42 % 49

zeer eens (5) 13 % 11 % 21

weet niet (0) 1 % 4 % 1

78. De school staat erom bekend dat leerlingen goed presteren.

zeer oneens (1) 2 % 1 % 3

oneens (2) 19 % 6 % 31

zowel eens als oneens (3) 34 % 21 % 55

eens (4) 23 % 39 % 38

zeer eens (5) 4 % 7 % 6

weet niet (0) 18 % 27 % 29
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OR1. Resultaten

79. De school spoort aan tot betere prestaties van de leerlingen.

zeer oneens (1) 6 % 2 % 9

oneens (2) 18 % 10 % 29

zowel eens als oneens (3) 25 % 25 % 40

eens (4) 41 % 45 % 67

zeer eens (5) 6 % 8 % 10

weet niet (0) 4 % 11 % 7

81. Ik verwacht dat mijn kind met een goed diploma de school verlaat.

zeer oneens (1) 1 % 0 % 1

oneens (2) 2 % 2 % 4

zowel eens als oneens (3) 8 % 9 % 13

eens (4) 65 % 67 % 106

zeer eens (5) 23 % 22 % 38

Tevredenheid Algemeen

91. Ik ben tevreden over deze school.

zeer oneens (1) 1 % 1 % 2

oneens (2) 12 % 4 % 19

zowel eens als oneens (3) 18 % 15 % 29

eens (4) 49 % 60 % 79

zeer eens (5) 20 % 20 % 33

92. De school staat goed bekend.

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 5 % 4 % 8

zowel eens als oneens (3) 33 % 19 % 53

eens (4) 51 % 63 % 82

zeer eens (5) 11 % 13 % 18

Activiteiten

93. Er worden door de school voldoende activiteiten georganiseerd.

zeer oneens (1) 4 % 1 % 6

oneens (2) 9 % 4 % 14

zowel eens als oneens (3) 6 % 10 % 10

eens (4) 59 % 67 % 95

zeer eens (5) 20 % 14 % 33

weet niet (0) 2 % 4 % 4

94. Er worden door de school leuke activiteiten georganiseerd.

zeer oneens (1) 2 % 1 % 3

oneens (2) 8 % 3 % 13

zowel eens als oneens (3) 12 % 13 % 20

eens (4) 52 % 64 % 84

zeer eens (5) 23 % 15 % 38

weet niet (0) 2 % 5 % 4

Huiswerk

95. Mijn kind heeft er moeite mee om thuis het huiswerk te maken.

Nooit (5) 12 % 17 % 20

Een heel enkele keer (4) 33 % 33 % 54

Af en toe (3) 36 % 33 % 59

Vaak (2) 12 % 13 % 20

Altijd (1) 6 % 4 % 9
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Huiswerk

182. De spreiding van huiswerk zou beter kunnen.

zeer oneens (5) 3 % 2 % 5

oneens (4) 20 % 26 % 33

zowel eens als oneens (3) 22 % 26 % 36

eens (2) 27 % 24 % 44

zeer eens (1) 19 % 8 % 30

weet niet (0) 9 % 15 % 14

Keuzefactoren

124. ... de open dag goede informatie over de school gaf. 

zeer oneens (1) 2 % 2 % 3

oneens (2) 10 % 7 % 16

zowel eens als oneens (3) 19 % 21 % 31

eens (4) 57 % 62 % 92

zeer eens (5) 12 % 9 % 20

125. ... de school veel activiteiten organiseert. 

zeer oneens (1) 4 % 3 % 7

oneens (2) 21 % 21 % 34

zowel eens als oneens (3) 31 % 33 % 50

eens (4) 39 % 39 % 62

zeer eens (5) 4 % 4 % 7

126. ... de school het maximale uit de leerling haalt en goed onderwijs geeft. 

zeer oneens (1) 4 % 2 % 6

oneens (2) 22 % 9 % 35

zowel eens als oneens (3) 38 % 33 % 61

eens (4) 32 % 49 % 52

zeer eens (5) 5 % 7 % 8

127. ... de inspectie een positief oordeel heeft over de school. 

zeer oneens (1) 7 % 2 % 11

oneens (2) 23 % 12 % 38

zowel eens als oneens (3) 33 % 34 % 53

eens (4) 32 % 48 % 52

zeer eens (5) 5 % 4 % 8

128. ... de leerkracht van de basisschool mij dat adviseerde. 

zeer oneens (1) 18 % 9 % 28

oneens (2) 49 % 34 % 79

zowel eens als oneens (3) 21 % 26 % 33

eens (4) 13 % 29 % 20

129. ... familie ook naar deze school is gegaan. 

zeer oneens (1) 25 % 20 % 40

oneens (2) 44 % 35 % 70

zowel eens als oneens (3) 4 % 11 % 7

eens (4) 13 % 27 % 20

zeer eens (5) 13 % 7 % 21

130. ... de school goede begeleiding geeft. 

zeer oneens (1) 4 % 2 % 6

oneens (2) 22 % 10 % 35

zowel eens als oneens (3) 30 % 33 % 48

eens (4) 40 % 49 % 64

zeer eens (5) 5 % 5 % 8
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Keuzefactoren

131. ... de leraren en andere medewerkers op een leuke manier met leerlingen omgaan. 

zeer oneens (1) 2 % 1 % 4

oneens (2) 7 % 6 % 11

zowel eens als oneens (3) 25 % 30 % 41

eens (4) 57 % 55 % 92

zeer eens (5) 8 % 8 % 13

132. ... dit een moderne school is. 

zeer oneens (1) 6 % 2 % 9

oneens (2) 28 % 10 % 45

zowel eens als oneens (3) 35 % 26 % 56

eens (4) 30 % 55 % 49

zeer eens (5) 2 % 8 % 3

134. ... dit een school is waar je veel keuzemogelijkheden hebt. 

zeer oneens (1) 2 % 1 % 4

oneens (2) 19 % 8 % 30

zowel eens als oneens (3) 31 % 23 % 51

eens (4) 44 % 59 % 71

zeer eens (5) 4 % 10 % 6

135. ... de school een positief beeld laat zien bij Scholenopdekaart. 

zeer oneens (1) 4 % 4 % 7

oneens (2) 16 % 12 % 25

zowel eens als oneens (3) 47 % 44 % 74

eens (4) 31 % 37 % 48

zeer eens (5) 2 % 3 % 3

136. ... het gebouw er aantrekkelijk uitziet. 

zeer oneens (1) 1 % 4 % 1

oneens (2) 8 % 18 % 13

zowel eens als oneens (3) 19 % 27 % 31

eens (4) 57 % 43 % 93

zeer eens (5) 15 % 8 % 24

137. ... de school een veilig gevoel geeft. 

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 2 % 4 % 4

zowel eens als oneens (3) 10 % 18 % 16

eens (4) 61 % 65 % 99

zeer eens (5) 25 % 11 % 41

138. ... de sfeer op de open dag goed was. 

zeer oneens (1) 1 % 1 % 2

oneens (2) 2 % 3 % 3

zowel eens als oneens (3) 4 % 12 % 7

eens (4) 62 % 68 % 101

zeer eens (5) 30 % 17 % 49

139. ... de school goed bekend staat. 

zeer oneens (1) 2 % 1 % 3

oneens (2) 9 % 6 % 15

zowel eens als oneens (3) 27 % 21 % 44

eens (4) 53 % 59 % 85

zeer eens (5) 9 % 13 % 14

140. ... de locatie gunstig is. 

zeer oneens (1) 1 % 2 % 2

11/14/2016 12:28:19 PM Pagina 28 van 59

Copyright Kwaliteitscholen



Waardering School BM Aantal

Keuzefactoren

140. ... de locatie gunstig is. 

oneens (2) 10 % 8 % 17

zowel eens als oneens (3) 10 % 16 % 16

eens (4) 44 % 55 % 72

zeer eens (5) 34 % 18 % 55

141. ... de school een duidelijke identiteit  heeft. 

zeer oneens (1) 1 % 1 % 2

oneens (2) 7 % 7 % 12

zowel eens als oneens (3) 18 % 22 % 29

eens (4) 53 % 58 % 85

zeer eens (5) 20 % 13 % 33

Optioneel Extra

146. De sfeer op school is prettig. 

zeer oneens (1) 1 % 1 % 1

oneens (2) 6 % 2 % 9

zowel eens als oneens (3) 8 % 16 % 13

eens (4) 69 % 68 % 111

zeer eens (5) 17 % 13 % 28

147. Mijn kind was de afgelopen maanden best moe als hij/zij thuiskwam vanuit school. 

zeer oneens (5) 4 % 4 % 6

oneens (4) 24 % 29 % 39

zowel eens als oneens (3) 17 % 23 % 28

eens (2) 35 % 30 % 57

zeer eens (1) 14 % 9 % 23

weet niet / niet van toepassing (0) 6 % 5 % 9

148. Mijn kind kan goed opschieten met klasgenoten. 

zeer oneens (1) 1 % 1 % 2

oneens (2) 4 % 2 % 6

zowel eens als oneens (3) 8 % 11 % 13

eens (4) 44 % 54 % 71

zeer eens (5) 43 % 32 % 69

weet niet (0) 1 % 1 % 1

149. Ik heb weleens onenigheid met een leraar zonder bevredigende oplossing. 

zeer oneens (5) 13 % 11 % 21

oneens (4) 30 % 27 % 48

zowel eens als oneens (3) 10 % 8 % 16

eens (2) 12 % 7 % 20

zeer eens (1) 2 % 2 % 4

niet van toepassing (0) 33 % 45 % 53

184. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.

zeer oneens (1) 2 % 1 % 4

oneens (2) 13 % 5 % 21

zowel eens als oneens (3) 28 % 18 % 45

eens (4) 38 % 57 % 61

zeer eens (5) 19 % 18 % 31

ZONDER DOMEIN

142. Welk "rapportcijfer" zou u de school willen geven? 

1 (1) 1 % 0 % 1

4 (4) 1 % 1 % 2
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Waardering School BM Aantal

ZONDER DOMEIN

142. Welk "rapportcijfer" zou u de school willen geven? 

5 (5) 8 % 3 % 13

6 (6) 15 % 10 % 24

7 (7) 38 % 33 % 61

8 (8) 28 % 42 % 45

9 (9) 10 % 9 % 16
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Score per domein over periode: 15-16 OT Algemeen (1/1 - 31/5) (01-01-2016 t/m 31-05-2016)

Domein Ranking in totaal van 158 scholen.

SK1. Veiligheid 14

Pestindicator volgens ouders 16

Brugklas nov-jan 38

OP4. Extra ondersteuning 53

OP5. Onderwijstijd 62

Activiteiten 74

KA3. Verantwoording en dialoog 98

Huiswerk 110

OP6. Samenwerking 112

OP2. Zicht op begeleiding 116

SK2. Pedagogisch klimaat 121

Tevredenheid Algemeen 123

OP1. Aanbod 132

OP2. Zicht op ontwikkeling 132

OR1. Resultaten 133

OP3. Didactisch handelen 141

Ranking per domein over periode: 15-16 OT Algemeen (1/1 - 31/5) (01-01-2016 t/m 31-05-2016)

Algemene uitleg bij bovenstaande grafiek:

In de bovenstaande grafiek ziet u de ranking van de domeinscores van de school of het gekozen filter. 

Groen wil zeggen dat een domein van de school (of het filter) tot de beste helft van alle scholen behoort, rood dat de school of het filter 
bij die domeinen tot de slechtste helft behoort. De exacte plaats van het domein staat in de balk. Dit komt overeen met de positie die u 
ziet staan bij de kengetallen, eerder in het rapport. 
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Schoolscore per domein in percentielen. School scoort beter dan #% van andere scholen

In de bovenstaande grafiek ziet u de domeinscores van de school in percentielen. De set is opgedeeld in kwintielen (5 groepen). Van 0-20 
is kwintiel V, van 20-40 kwintiel IV, 40-60 is kwintiel III, 60-80 is kwintiel II en 80-100 is kwintiel I. Dat is de kopgroep, u ziet dat ook 
aan de groene kleur. 

De balk geeft de schoolscore aan per domein. Als de balk eindigt in kwintiel I, het diepgroene kwintiel, dan weet u dat de school met dat 
domein behoort tot de 20% beste scholen die deelnemen aan het onderzoek. U ziet ongeveer ook het percentage. 

Stel dat een domein in kwintiel III valt, dan kan dat links of rechts ervan. Hoe meer naar rechts, hoe beter dat is. De absolute ranking 
ziet u bij de kengetallen, de scores die u hier ziet zijn omgerekend naar een 100-schaal.

De percentielscore telt per domein het aantal scholen dat hoger of lager scoort. Niet meer en niet minder. Dat wil dus niet per se zeggen 
dat een waardering slecht is. Als een domein net als alle andere scholen een goede waardering krijgt, kunnen de onderling verschillen klein 
zijn. De percentielscore laat zien hoeveel scholen er op een domein beter scoren, niet meer en niet minder. Dat geeft een signaalfunctie, 
die in samenhang met Visueel en de score van de stellingen moet worden beoordeeld.

Algemene uitleg bij bovenstaande grafiek:
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Kengetallen per stelling in spingrafiek

Indien een domein uit één of twee stellingen bestaat, wordt deze hier niet weergegeven (grafiek is dan niet leesbaar)

Kengetallen per domein in spingrafiek
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Evaluatie

Door:

Voor:

Verbeterplan (wat precies, 
waarom, hoe precies, 
streefdatum, streefcijfers)

Opmerkelijke zaken

Datum:
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BIJLAGE: Antwoorden op open vragen

67 Hier kunt u een toelichting geven over een veiligheidsaspect (over pesten, discriminatie, diefstal, vernielingen):

Klas: B1B

- Niet aan de orde bij mijn kind maar wel bij andere kinderen! Weet niet hoe school hiermee omgaat, probeer mijn kind te sturen in het nemen 
van de juiste beslissingen

- schade op de fiets van mijn kind.
Het stelen van rekeningmachine en etui

Klas: B1C

- Geen ervaring mee met mijn kind

- In mijn beleving wordt alles bespreekbaar gemaakt door de mentor in de mentor uren met zijn klas als er iets is gebeurd.

- Mijn kinderen zijn een telefoon, een leren jack en een gymshirt dit schooljaar 'verloren' en/of is van hen gestolen. Blijft een onduidelijk verhaal. 
Het is voor mij als ouder niet te beoordelen wat de school dat aan pesten en dergelijke. Noch weet ik of de omgeving van de school vernield 
wordt. Ik geloof wel dat de school er goed op toeziet dat de omwonenden zo min mogelijk overlast ondervinden van de leerlingen.

Klas: B1E

- Een probleem wat er was met pesten in de klas van mijn dochter is snel en adequaat afgehandeld. Ik heb niet het idee dat er gediscrimineerd 
wordt en over diefstal of vernielingen heb ik niets vernomen.

- Heb ik geen zicht op, ik hoor geen vervelende dingen van mijn kind. Zover ik weet heeft mijn eigen kind hier geen last van.

- ONDERWERPEN OM TE BEHANDELEN BIJ MAATSCHAPPIJLEER. NIET EENMALIG MAAR ELK CURSUSJAAR!

- pesten via whats app

Klas: B1F

- diefstal bleek vergissing, is opgelost

- nvt

- pesten aanpakken is heel goed maar het moet ook niet te ver doorschieten. Er is ook nog zoiets als elkaar over en weer een beetje plagen en 
als kinderen met lange tenen, die zelf ook niet op hun mondje zijn gevallen, dan enorme stennis gaan schoppen, wordt iets ten onrechte 
gebrandmerkt als pesten en overdreven hard aangepakt door de school…pesten is iemand moedwillig kleineren en vernederen, elkaar plagen 
hoort ook bij pubers en moet mogen..

Klas: G3A

- Mijn kind heeft hier helemaal niet mee te maken gehad.

Klas: H2A

- Hoor er weinig over. Dus kan geen conclusies trekken.

- Mijn dochter heeft hier nooit iets over verteld. Maar als ik het niet weet, betreft het haar niet. Of het niet gebeurd weet ik niet.

Klas: H2C

- Fiets moedwillig kapot gemaakt. Kind bedreigd dat 'ze' hem in elkaar gingen slaan. Reden onbekend.

Klas: H3A

- Er wordt in de klas zelf gestolen door leerlingen onderling

- Er zijn enkele kinderen die pesten, dwz iemand zwartmaken zonder enkele reden. School heeft hier geen zicht op en/of doet er weinig aan. 
Jammer

- Ik hoor van mijn kind over deze aspecten geen verhalen, positief of negatief.

- Nvt

Klas: H3B

- Kind wordt uitgemaakt voor Turk en is niet eens van Turkse afkomst.

Klas: H3C

- ik weet het niet, heb er iig van mijn kind niets over gehoord

- pesten via socialmedia

- veel fietsen worden beschadigd op school ook in fietsenkelder

Klas: H4B

- Ik hoor hier weinig over van mijn zoon en denk dat het wel meevalt op deze school.

Klas: H5A

- geen informatie of dat in de klas van mijn kind voorkomt. ik hoor daar nooit iets over, en ga er dus vanuit dat het niet gebeurt, of in ieder geval 
niet buiten proportioneel.

Klas: H5B

- Niet gepest

Klas: H5C

- Mijn dochter heeft geen last van pesten gehad. Er is wel een periode geweest dat er "bepaalde types"rondom school hingen en kinderen 
hebben bestolen.

Voor tekstanalyse, lees daarover in de blog (klik hier) en ook bij Informatie onder de knop Tekstanalyse
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67 Hier kunt u een toelichting geven over een veiligheidsaspect (over pesten, discriminatie, diefstal, vernielingen):

- niets te melden

Klas: V2B

- Mijn dochter kwam van een andere school en is ingestroomd in 2vwo. Zij kwam in een zeer drukke klas terecht, met iemand van haar vorige 
school waar ze perse niet bij in de klas wilde zitten. Dat mocht ze van tevoren aangeven. Aan het begin van het schooljaar is ze door een 
ander klasgenootje gepest, dat was erg akelig op een nieuwe school waar ze zich toch al niet zo thuis voelde. Nu heeft ze gevraagd of ze 
volgend jaar in een andere klas mag, dat vond haar mentor direct goed.

Klas: V2C

- Beter toezicht op fietsenhokken. Fietsen komen zeer beschadigd terug.

- Ik verneem hier niets over

- Lopen examenstunts soms niet uit de hand?

- volgens mijn kind is pesten gen issue op deze school. Ook diefstal niet, maar gebeurt natuurlijk wel.

Klas: V3B

- hoor er niets over, dus misschien is dat goed nieuws, maar zeker weten doe ik het niet

- Ik heb sterk de indruk, dat het klimaat in en om de school veilig is. Waar ik tegen ben, is dat er voor de hoofdingang gerookt mag worden.

Klas: V3C

- HLZ is een veilige school

- Hoor van mijn kind dat er veel wordt gerookt, ook door leraren voor de ingang van de school. Ze staan samen met de leerlingen te rolen. Vind 
ik geen goed signaal naar (andere) leerlingen.

- Ik heb hier geen ervaring mee. Ik denk alleen dat je deze problemen niet moet aanpakken als het aan de hand is. Maar dat je regelmatig 
voorlichting moet geven ipv afwachten tot er iets gebeurt.

- Pesten e.d. komt niet voor. Wel negatieve opmerkingen/vooroordelen over andere culturen/kleuren, zelf van docenten.

Klas: V4A

- tevreden over het veiligheidsaspect

- Voor zover ik daar zicht op heb, wordt daar goed mee omgegaan. De school heeft een systeem van brugklascoaches, iets oudere leerlingen 
bij wie jongere leerlingen terecht kunnen igv problemen.

- weet hier niet veel van aangezien ik er weinig over hoor of zie

Klas: V4B

- Docenten en mentoren zien lang niet alles wat er gebeurd. Dit kan ook niet en neem ik de school niet kwalijk.
Mijn ervaring is dat jongens (afgelopen 4,5 jaren) veel aan elkaar zitten en dat dit soms te hard gaat. Ik weet zelf niet goed waar de overgang 
zit tussen plagen - stoeien - pesten. Mijn zoon kan er goed mee omgaan, maar geeft soms aan dat hij het niet altijd leuk vindt. Ik mag absoluut 
niets melden aan de mentor (heb ik in al deze jaren ook niet gedaan), want als het besproken zou worden dan weten de kinderen van wie het 
komt en dat wil mijn zoon niet.

- Leren jasje en een gymshirt gestolen van mijn dochter tijdens gym. Zij durft hierover niet in gesprek te gaan met de mentor. Waar is ze bang 
voor?

- Mijn kind voelt zich zeer veilig. De leraren maken serieus werk van het optreden tegen pesten.

- mijn kinderen hebben hier niet mee te maken gekregen.

Klas: V5A

- -te weinig lockers
-te weinig bewaakte fietsenstalling

- mijn kind is wel eens een sportshirt of een boek kwijtgeraakt, deze zijn niet teruggevonden bij de gevonden voorwerpen.

Klas: V6A

- kind overvallen naast de school

- leraren hebben voorkeuren en laten dat soms blijken

- Lijkt me onder controle

Klas: V6B

- Het HLZ is in veel opzichten een veilige school

- mijn kinderen zijn nooit gepest op school, gelukkig. Ik hoop dat zij ook nooit hebben gepest of toegelaten hebben dat andere kinderen gepest 
werden.

Klas: V6C

- Slecht beleid ten aanzien van pestgedrag

87 Hier kunt u toelichten welke zaken volgens u niet of juist wel waargemaakt worden.

Klas: B1B

- NVT

Klas: B1C

- n.v.t. kan ik niet beoordelen ik heb geen concrete voorbeelden

- Wegens tekort aan leraren (waren geloof ik naar buitenland met 4/5) kon de Beta dag niet doorgaan voor mijn brugklas kind.
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87 Hier kunt u toelichten welke zaken volgens u niet of juist wel waargemaakt worden.

Klas: B1D

- ik heb wel enige twijfels hoe de kwaliteit van docenten gecheckt wordt. Als ik verhalen hoor van leerkrachten die al 6x voor de klas hebben 
staan huilen omdat ze het niet meer aankunnen en diegene nog steeds les geeft

Klas: B1E

- geen idee, nog nooit sprake van geweest.

- Kwaliteit onderwijs en dan met name exacte vakken en latijn verbetert niet

Klas: B1F

- nvt

- Zie mijn voorbeeld over een leraar die niet op de ouderavond verschijnt maar daarna ook niet een andere mogelijkheid aanbiedt. Wat me ook 
stoort is het feit dat leraren het geven van toetsen niet beter met elkaar afstemmen, ondanks beloftes daar over. Soms lijkt het wel ieder voor 
zich….en is het voor leerlingen echt niet meer te doen.
De enorme focus van HLZ op cijfers is ook een punt waar ik het graag eens over zou hebben…En als je dat doet als school, dan zou je in 
sommige gevallen kinderen ook de mogelijkheid moeten geven om iets te herkansen. Maar daar lijkt wel een absoluut verbod op te bestaan…
iedereen heeft wel eens zijn dag niet, ook al heeft het kind goed geleerd. Van fouten maken leer je, dat is gezond. Maar je moet ook de kans 
kunnen krijgen om ze te herstellen…maar die instelling mis ik op het HLZ

Klas: G3A

- Vraag me af of docenten net zo gemotiveerd zij dat hun leerlingen een goed cijfer halen als de leerlingen zelf. Toetsen gaan lang niet altijd 
over behandelde stof. Nakijken duurt soms echt te lang.

Klas: H2A

- als er iets wordt beloofd, gebeurt het ook of er wordt uitgelegd waarom niet. Ik ben heel tevreden over de afspraken en beloftes die gedaan 
worden.

Klas: H2B

- Extra bijlessen en ondersteuning.

- Proefwerken nakijken op de beloofde tijd en soms staat iets niet op Magister.

Klas: H3A

- Als je kinderen iets wil leren en stimuleren, is een positieve manier aan te raden. Alleen met docent/rector op kamer voor soort van straf 
zonder uitleg is niet echt van deze tijd of leerzaam

- Docenten die een leerling onterecht een zeer slecht cijfer geven. Leerlingen worden door een groot aantal docenten niet serieus genomen.

- klassen zijn te groot en sommige onrustig waardoor onvoldoende aandacht kan worden besteed aan het daadwerkelijke onderwijs.
er niet merkbaar dat er sprake is van intervisie op 'hoe maak ik m'n lessen of manier van lesgeven aantrekkelijk voor tieners'. te veel docenten 
die het niet interesseert of leerlingen in de klas daadwerkelijk wat leren. Opmerking bij ons thuis: "ik leer alleen thuis wat. op school zit ik m'n 
lessen uit. daar leer ik niets".

- Tijdig informeren. Veel gebeurt op het laatste moment

Klas: H3B

- Niets te melden

- niveau van sommige leerkrachten te laag

Klas: H3C

- betere spreiding proefwerken

- het voortrekken van andere leerlingen, zien zij niet

Klas: H4A

- Er worden afspraken gemaakt over herkansingen en dan blijft het heel vaag en onduidelijk of dat echt wel zo is. er wordt veel 'gedraaid' nadat 
antwoord gegeven is maar helaas duurt het vaak te lang voordat je een antwoord krijt of je krijgt überhaupt geen fatsoenlijk antwoord op 
vragen.

Klas: H4B

- Er wordt in sommige gevallen les gegeven door leraren die daarvoor niet capabel zijn en vervallen in en strafcultuur, dat bij beide zijden 
(leraar en leerling) agressie oproept. Leraren horen les te geven en op een positieve manier de leerling tot actie te bewegen. Ik weet dat dat 
mogelijk is omdat andere kinderen dat wel op hun school bevinden.

- niet meegemaakt

Klas: H4D

- afspraken met me kind worden niet nagekomen

- begeleiding aangaande dyslexie is zeer matig. docenten houden zich niet aan het protocol.

- mogelijkheid om naar hoger nivo te gaan

Klas: H5A

- Beantwoorden van mails binnen twee dagen.

- begeleiding. is gewoon matig. mails worden nooit beantwoord. regels over het geven van proefwerken worden met voeten getreden. leraren 
die te laat proefwerken aan melden.

Klas: H5B

- -
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87 Hier kunt u toelichten welke zaken volgens u niet of juist wel waargemaakt worden.

Klas: H5C

- De begeleiding gedurend het profiel werkstuk was ver beneden peil. De leraar reageerde niet op de toenadering en vragen van mijn dochter

- nvt

Klas: V2C

- Afspraken worden duidelijk opgevolgd.
Bij vragen laat feedback van leraren erg lang op zich wachten of die komt gewoon niet.

- nvt

- soms duurt het erg lang voordat een pw is nagekeken

Klas: V3B

- matige planning

- niet van toepassing

Klas: V3C

- Ik vind dat de school allen maar bezig is om zijn eigen resultaten op pijl te houden en kijkt niet naar individuele kwaliteit

- Inspanning om extra mogelijkheden zoals Wiskunde D aan te bieden, zien we niets van terug.

- Lange tijd lesuitval engels aan begin van 3e schoooljaar en een 19-jarige leraar voor 3e klas, die moest worden vervangen.
Leraren reageren niet altijd op mails van leerlingen, wat slecht voorbeeld geeft.

- N.v.t.

Klas: V4A

- Het aantal toetsen id toetsweek en de verdeling daarvan.  Vaak tegen afspraak in. KEr wordt niet naar leerlingen geluisterd. Ze ervaren dat de 
 leraar alleen aan zijn eigen vak denkt en geen rekening houdt met de andere vakken. Ook loopt de school achter wat betreft moderne media

Klas: V4B

- Emails worden zeer laat of niet beantwoord. Een aantal docenten laat leerlingen enorm lang wachten op resultaten. Een docent doet al 
maanden over het wijzigen van een cijfer in Magister. Voorbeeldfunctie?

- er zou extra geschiedenis gegeven worden om dat de hele klas onvoldoende stond, maar dat viel op uren dat meerdere leerlingen een ander 
vak hadden. Er ou bijles komen: niet gebeurd.

- Goed vind ik dat de school een extra programma biedt voor zittenblijvers. Of het werkt weet ik niet maar ik waardeer de intentie zeer!

- leerlingen die toch wat extra aandacht nodig hebben, krijgen van remidial teacher aandacht, maar ik denk dat de mentor wel meer aandacht 
zou kunnen geven. 1 keer is gezegd toen ik de mentor sprak (was mbt overgang), dat het niet in haar uren zat om nog een keer een gesprek 
te hebben met mijn zoon. Dit begrijp ik wel en ik realiseer mij ook dat deze mentor veel deed voor mijn zoon, maar het klinkt niet leuk.

- niet waargemaakt: inhalen van curriculum n.a.v. langdurig lesuitval.

- We horen niet zo veel over het beloofde programma voor doubleurs. Steunlessen geschiedenis zijn zonder bericht komen te vervallen. 
Moesten hierover zelf navraag doen. Onze zoon is ook 2x te vroeg op school geweest voor steunlessen die er niet bleken te zijn. Er is tot nu 
toe geen duidelijke communicatie over het programma, of hier nog iets mee gebeurt. Ook geen bericht over waar coaching toe heeft geleid. 
Kortom, er onduidelijk allemaal.

Klas: V4C

- nvt

Klas: V5A

- 1. Er is te veel lesuitval naar mijn mening, 2. er wordt niet ingegrepen door de school bij achterstand, tenzij de ouder hier om vraagt. 3. er gaat 
geen bericht naar de ouder als de kind spijbelt.

- Kwaliteit onderwijs en dan met name Latijn en exacte vakken

- Mijn zoon, vorig jaar geslaagd in 6vwo had moeite met de talen vanwege dyslectie. Bij alle gesprekken met leraren werd hem extra hulp 
toegezegd maar daar kwam nooit wat van. Uiteindelijk is hij op 0.2 punt blijven zitten op nl en eng in 4wo. Terwijl zijn mentor mij tot het laatst 
bezwoer dat hij over ging. Ik heb toen mijn conclusies getrokken en verwacht geen hulp meer van de school. Ik schat nu zelf in waar mijn 
dochter die nog wel op de school zit hulp bij nodig heb en regel dat particulier.

Klas: V5C

- geen mening kan ik net zoals veel vragen niet beoordelen.

Klas: V6A

- bijna alle ! leraren van jaarlaag 5  zijn vervangen in jaarlaag 6. Dat zou niet het geval dienen te zijn

Klas: V6B

- De school claimt gebruik van smartphones tijdens de les te verbieden. De praktijk leert dat er geen eenduidig beleid is en dat leerlingen 
afgeleid worden. Ik pleit voor zero tolerance in deze. Kinderen worden te zeer afgeleid door smartphones, het HLZ kan een voorbeeld nemen 
aan het Amsterdams Lyceum.

- nvt

100 Hier kunt u een toelichting geven over de spreiding van het huiswerk en andere huiswerkzaken.

Klas: B1B

- Het gaat zoals het gaat, meer kwestie van leren plannen... lnzichtelijk krijgen hoe te verdelen

- soms zijn er 2 proefwerken voor de dezelfde dag. Ik had de docenten moeten contacteren om het te wijzigen. Dat is niet een taak van de 
ouders, docenten moeten met elkaar beter communniceren.
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100 Hier kunt u een toelichting geven over de spreiding van het huiswerk en andere huiswerkzaken.

- Ze hebben helemaal niet veel huiswerk in de brugklas, soms mag het van mij wel wat dwingender zijn dat ook de extra opgaven gedaan 
worden etc

Klas: B1C

- Het is prima te doen en school helpt bij het plannen en faciliteert dat je in de de les ook alvast huiswerk kunt maken.

- Spreiding is prima. Het lijkt wel alsof de druk in de eerste helft van het schooljaar groter is dan in de 2e helft van het schooljaar. Na februari 
vakantie zijn er voor mijn brugklaskind er minder PW en SO's

Klas: B1D

- Het is vaak dat er van verschillende vakken heel veel huiswerk tegelijk wordt gegeven. Of dat er huiswerk gegeven wordt terwijl de kinderen 
moeten leren voor een toets voor de volgende dag

- Soms zijn er pieken maar dat is ook wel normaal.
De docenten houden vaak wel rekening met proefwerken afstemming. Zo niet dan zijn ze flexibel om alsnog aan te passen!

Klas: B1E

- AF EN TOE TE VEEL HUISWERK VOOR VERSCHILLENDE VAKKEN OP EEN DAG. DE VRAAG BLIJFT NATUURLIJK WEL WAT VEEL EN 
WAT WEINIG HUISWERK OP EEN DAG IS.

- Een enkele leraar houdt zich niet aan de afspraken en geeft toch een toets als dit reglementair eigenlijk niet mag.

- toetsschema is duidelijk en er is een goede spreiding van toetsen.

Klas: B1F

- nvt

- Zie mijn opmerking over toetsen. Die hangt samen met huiswerk...

Klas: G3A

- Docenten houden geen rekening met elkaar. 
Waardoor teveel overhoringen, huiswerk in een week. Vooral voor de rapporten..

- Er is hier een oplossing voor gevonden nav klachten van ouders. Helaas hebben de kinderen hier de wind van voren over gekregen van 
docenten.

- er was een periode van veel huiswerk en ook veel toetsen door elkaar. nu is dat ietwat verbetering in gekomen door te scheiden in een 
toetsweek!

- Soms heel veel tegelijk en dan weer periode met niets of weinig.

- toetsdruk veel te hoog
sterke gerichtheid op output: Cijfers!
Toetsdruk onevenredig zwaar tov grote aantal vakken creëert overbelasting bij de scholieren.

Klas: H2A

- Onze dochter heeft een mail gestuurd aan haar leraren of zij haar huiswerk vooraf kon krijgen ivm naschoolse activiteiten. Alle leraren werken 
hieraan mee. Hierdoor kan zij haar schoolwerk heel goed vooruit plannen. Uiteraard is het heel soms best stom, maar ze doet het altijd en 
altijd goed.

- soms weken geen toetsen en dan ineens 3 in 1 week; onenigheid over pw rooster

- Toetsen zouden ook in leerjaar 2 beter in een toets week passen dan nu gewoon tijdens de reguliere lesweken. Ook veel ander huiswerk en 
so's op die tijden waardoor het veel stress veroorzaakt. Al begrijp ik ook dat er nadelen kleven aan het instellen van toetsweken.

Klas: H2B

- Er wordt te vaak op het laatste moment huiswerk op Magister gezet.

- M.i. krijgt mijn kind (havo 2) te weinig huiswerk. Weinig structuur daardoor. Grootste deel vd week werkt hij niet aan school 's middags.

- Soms erg veel SO's en PW in één week.

Klas: H2C

- het komt vaak voor dat er een hele week geen proefwerken zijn en de week erop 4 stuks

- Proefwerkweken zijn heel zwaar.

Klas: H3A

- Betere afstemming is altijd handig, evenals vakken die hetzelfde onderwerp behandelen samen laten komen

- Het komt zeer regelmatig voor dat er op een dag meerdere toetsten worden afgenomen. Bepaalde docenten geven de toetsstof niet of zeer 
onduidelijk op. Bepaalde docenten menen elke les een huiswerktoets af te moeten nemen, waardoor er onvoldoende tijd overblijft om de stof 
duidelijk uit te leggen. Leerlingen kregen voorheen de mogelijkheid huyiswerk al in de klas te maken, waardoor er vragen gesteld konden 
worden over het huiswerk. Hier is nu geen tijd meer voor.

- Spreiding van toets van de diverse vakken in de week.

Klas: H3B

- Slechte afstemming tussen leerkrachten, dus geen goede spreiding

- Soms veel toetsen en nog huiswerk in 1 week

Klas: H3C

- Hoewel er een goede spreiding is van PW's, vind ik wel dat zware toetsen soms vlak achterelkaar komen en dan ook nog gecombineerd met 
SO's en presentaties etc.

- veel proefwerken en SO's per week
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100 Hier kunt u een toelichting geven over de spreiding van het huiswerk en andere huiswerkzaken.

- veel te veel proefwerken in een week gestopt, spreiding niet goed

Klas: H4B

- ik denk dat dit duidelijk en overzichtelijk is dus zie geen verbeterpunt

Klas: H4D

- dat zit wel goed

- vaak examens na vakanties?

Klas: H5A

- de leraren zouden het beter op elkaar kunnen afstemmen.

Klas: H5B

- -

Klas: H5C

- door uitval komen leerlingen en leraren in tijdsnood om de stof nog te behandelen voor een toetsperiode waardoor snel nog dingen behandeld 
moeten worden binnen een korte periode.

- Mijn dochter ging altijd naar huiswerkbegeleiding omdat zij moeite heeft met concentreren.

- nvt

Klas: V2A

- de overgang van niet toetsweek naar toetsweek is vrij groot en daar worden de kinderen niet op voorbereid

Klas: V2C

- er worden vaak teveel toetsen in een zelfde week gegeven

- Geen toetsen direct na een vakantie. Eerder huiswerk opgeven. Nu vaak huiswerk in het weekend gemaakt en dan komt er vaak nog heel 
veel bij, ook toetsen/SO's. Zou minimaal 1 week van tevoren moeten zijn.

- In het weekend maakt mijn kind alles voor de hele week. En probeert ook het meeste te leren. Maar op zondagmiddag komt er op magister 
nog meer bij. Verder zou er wat verspreiding mogen over toetsen op 1 dag. Liever over meer dagen verspreiden

- Leerlingen moeten leren plannen, maar het gebeurt veel te vaak dat er bijv. een dag van te voren opeens nog huiswerk op Magister staat, 
waardoor de planning in de war komt.  Dit is onwenselijk en zou beter moeten gebeuren.

- Precies zoals gevraagd wordt, beter spreiden ipv veel zaken tegelijkertijd (huiswerk, SO's en Proefwerken terwijl er weken zijn waarin minde 
gebeurt).

- Soms houden leraren geen rekeing met een pw of so van een ander vak.

Klas: V3B

- er komen weken voor, dat ze wel 6 of 7 toetsen c.q. werkstukken moet inleveren. 
Dat is op gereageerd met het instellen van 2 toetsweken. Dat betekent, dat ze het nu heel rustig heeft en wel al vooruit leert, maar ik vind dit 
geen oplossing. Beter zou het zijn om per periode per vak 4 s.o.'s en 2 proefwerken verspreid over de periode te hebben. Met toestweken 
heeft een leerling minder kansen om een cijfer op te halen naast het gevaar van falen tijdens de toestweek.

- in het begin van het jaar was er veel toetsdruk, en kwam het huiswerk onder te lijden. nu is er minder toetsdruk en is het huiswerk goed te 
doen, maar houd het kind teveel tijd over en ik twijfel zeer of dit een verbetering is. Beter zou zijn om wel regelmatig toesten te houden en het 
huiswerk te spreiden, maar gewoon iets minder toetsen. eigenlijk komt het erop neer dat er iemand de toetsen en huiswerk spreiding beter in 
de gaten moet houden.

- wisselend beleid

Klas: V3C

- De door school ingevoerde extra toetsweek in deze maand terwijl er over exact weer een maand ook een proefwerk is, is zeer merkwaardig. 
Zeker als je even een slechte week zou hebben. Mijn kind vaart beter bij af en toe een proefwerk week en de rest losse so's en pw.

- De toetdruk werd als hoog ervaren, maar vraag me af of met intro van proefwerkweek er niet te weinig wordt geleerd

- Ik denk dat het prima is als er periodes zijn dat het wat drukker is. Dat is in een vervolgstudie net zo. Kwestie van zelf plannen en goed om 
daar op de middelbare school vast aan te wennen.

- Ik vind dat jullie het heel goed doen en heel goed naar ouders luisteren, planning toetsen nu toetsweek. Super!

- Leraren houden zich niet aan de regels die daarvoor zijn !

- Soms veel in één keer en andere periode weinig. Bovendien lijkt niet elke docent magister machtig en worden zaken te laat geplaatst.

Klas: V4A

- Docenten houden er geen rekening met toetsen die kinderen voor andere vakken hebben op bepaalde dagen, en trekken zich niets aan van 
de eigen schoolregel dat kids niet meer dan een maximum aantal toetsen per dag mogen hebben.

- Het plannen van huiswerk maken is moelijk. Zeker wanneer het kind gaat puberen. wellicht iets meer hulp hierbij?

- Vind vooral de hoeveelheid huiswerk enorm. spreiding wordt wel in de gaten gehouden maar door enorme hoeveelheid toesten, so's is dit 
soms onmogelijk

Klas: V4B

- Er zijn periodes dat er helmaal geen huiswerk is. Ik krijg de indruk dat veel vakken dezelfde cyclus doormaken en dat er dus gelijktijdig 
pauze/rust genomen wordt en gelijktijdig een tandje erbij. De periodes van veel vrije dagen en weinig tot geen huiswerk zorgen voor weinig 
continuïteit.

- het huiswerk maken is prima te doen voor mijn kinderen.
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100 Hier kunt u een toelichting geven over de spreiding van het huiswerk en andere huiswerkzaken.

- Het valt mij op dat er periodes zijn van veel huiswerk, maar ook van weinig huiswerk. En nog te vaak worden proeftoetsen in de week voor de 
toetsperiode gegeven, waardoor leerlingen ipv 1 week bijna 2 weken met toetsen bezig zijn.

- Ik vind dat alle vakken ook een tussentoets moeten geven zodat de leerling snapt op welk niveau de stof geleerd moet worden. Vooral bij 
biologie is dit een groot probleem.

- Kinderen moeten zelf leren plannen. Ik vind dat alles heel goed op magister staat. Dat is een groot verschil met 5 jaar geleden. 
In toetsweken begrijp ik soms het schema niet, maar ik vewacht dat daar over na is gedacht (bijvoorbeeld wisk en nL op 1 dag). Ieder kind 
heeft deze vakken. Afgelopen proefwerkweek in jaar 4 had mijn zoon in de tweede week allen biologie en alle andere toetsen in de week 
ervoor. Dat vind ik een slechte spreiding.

- soms ineens huiswerk/opdracht die niet via ELO is opgegeven

Klas: V4C

- De nadruk ligt teveel op de toetsperiode!! Daar tussenin gebeurt niet heel veel!

- komt vaak voor dat er in bepaalde weken te veel huiswerk is of dat er vlak voor een toetsweek nog een praktische opdracht moet worden 
gemaakt

- Soms te veel tegelijk of te veel of te lang achter elkaar

Klas: V5A

- Mijn dochter zit al in 5vwo, daar heeft ze er geen moeite meer mee, ook zijn er hier pw weken en daardoor moet zij zelf plannen

- Prima spreiding mag wel wat meer

- Spreiding van huiswerk lijkt mij prima, alleen mijn kind maakt veel te weinig huiswerk

Klas: V6A

- er worden erg veel toetsen gegeven en de vakken houden geen rekening met elkaar

- Met name de grote hoeveelheid valt op tov andere scholen, aldus de externe huiswerkbegeleiding die is ingeschakeld.

- Nogmaals , te veel testen en toetsen. dat zou minder kunnen en meer gewoon huiswerk

- Vooral dat kinderen opeens 4 toetsen en Po moeten doen in een week. En de week erna hebben ze een proefwerkweek.

Klas: V6B

- ik ben bang dat dit moeilijk te regelen is met de vakanties en schoolreizen ed  Bovendien als ze naar het HBO of WO willen zullen ze dat 
hetzelfde ervaren

- Regelmatig zijn er in 2V twee proefwerken/SO's op 1 dag en/of 5 per week.

Klas: V6C

- Sommige weken moesten de kinderen en heel veel werkstukken maken alsmede gigantisch veel toetsen in 1 week naast hun normale 
huiswerk. Dit kan demotiverend werken alsmede een te hoge druk op kinderen leggen 
Hierdoor kunnen sommige kinderen al op jonge leeftijd burn out verschijnselen vertonen

- Veel tussentoetsen

143 Hier kunt u een opmerking maken over de school. Dat kan zowel positief zijn als kritisch, zowel over het verleden als de toekomst. 
Dit is anoniem. 

Klas: B1B

- Giede dyslexie begeleidng!. Jammer dat achterplein geen speel (voetbal of basketbal) veld bevat..

- Hartelijk dank en ga zo door.... blije moeder

- HLZ moet huiswerbegeleiding en zomerschool kumnen aanbieden net zoals andere school in amsterdam.

Klas: B1C

- Alhoewel de reputatie (kakschool en niet zo'n hoge kwaliteit) niet heel goed is (wat ik heb gehoord voordat we een keuze maakte), is mijn 
ervaring tegenovergesteld. Zowel op de open dag als nu ook uit eigen ervaring vind ik de school heel sociaal met prima diversiteit van 
kinderen en heeft mijn kind het erg naar zijn zin.

- De school zou veel meer de positieve kanten van de leerlingen moeten benadrukken door complimenten, beloningen. Er is veel te veel een 
strafregime. Als ik als ouder beter weet waar mijn kind goed en/of slecht in is, ook qua houding, kan ik daar beter op anticiperen. Als een klas 
5 tussenuren heeft, heeft een puber er geen boodschap aan dat je daar als school helaas niets aan kan doen. Maak er iets positiefs van. Laat 
ze die 5 tussenuren iets doen waarvoor ze beloond kunnen worden.

- Ik ben positief over de wijze waarop mijn kind (dyslectisch) wordt geholpen door bepaalde mensen. Erg ontevreden over de mentor in deze. 
Mentor zou veel meer oudercontact moeten hebben en zich verdiepen in (de achtergrond en psyche van)  het kind. Dit is in mijn situatie niet 
het geval geweest; noch oudercontact noch veel contact met het kind. Wij hebben dit als zeer negatief ervaren. Niet iedere docent is wellicht 
geschikt om mentor te zijn? Gymleraar wat mij betreft in het geheel niet. Verder ben ik heel positief. Er wordt veel georganiseerd, ik vind de 
school modern, zoekt over het algemeen veel contact met de ouders en mijn kind gaat er iedere dag met plezier naar toe.

- Kind in de brugklas, zeer positief.

- Mijn dochter is heel blij op het HLZ. Wij ook. Verder geen op- of aanmerkingen.

- Prima degelijk onderwijs met zeer goede dyslexie begeleiding. Meer digitaal/projectmatig/vernieuwend onderwijs (universalis maar dan ook 
voor andere niveaus?) zou wat mij betreft een goede toevoeging zijn.

Klas: B1D

- Fijne veilige school. Mooi pand, leuke kinderen.
Aandachtspunt: niet alle docenten antwoorden op vragen die ik ze stel op magister. Vind ik slordig.
Meer contact met mentor zou fijn zijn in brugklas.
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143 Hier kunt u een opmerking maken over de school. Dat kan zowel positief zijn als kritisch, zowel over het verleden als de toekomst. 
Dit is anoniem. 

- over de hele linie ben ik tevreden alhoewel ik het gevoel heb dat da laatste jaren de kwaliteit van docenten achteruit is gegaan. Dat is jammer 
want zijn er maar een paar die onderpresteren en de kwaliteit van de meerderheid van de docenten enigzins overschaduwen. En ik heb 
hierdoor de laatste jaren erg veel geld uitgegeven aan bijlessen (ook aan kind dat in de brugklas zit)

Klas: B1E

- Goede communicatie naar ouders en kind. 
Wil graag toelichting over slechte beoordeling van inspectie mbt VWO en wat school hieraan gaat doen>transparantie en plan van aanpak. 
Mentoren zijn toegankelijk, gevoel van 'we gaan samen met jou - de ouder -  je kind naar het eindexamen brengen'. 
Alles wordt goed in Magister verwerkt. 
Duidelijk en prettig toetsschema.

- Ik ben vorig jaar op een doordeweekse dag met mijn zoon op school gaan kijken, omdat een collega zei: "Daar zitten kinderen uit gezinnen 
waar alles kan." Ik maakte daaruit op dat de kinderen door hun ouders serieus genomen werden en hadden geleerd om voor zichzelf te 
denken en dat vond ik gunstig. De keus was echter aan mijn zoon en hij wilde na dat bezoek graag naar het HLZ, want: "de kinderen zijn hier 
zichzelf." Nu hij eenmaal op het HLZ zit, voelt hij zich er inderdaad erg thuis.

- Ik vind het HLZ een degelijke goed gestructureerde school met oog voor sociale waarden. Onze dochter heeft het zowel met klasgenoten als 
ook docenten erg naar haar zin en gaat met plezier naar school.

- Prima school alleen jammer van kwaliteit leerkrachten. Daar is echt verbetering mogelijk met name in exacte vakken.

Klas: B1F

- De school haalt haar kracht uit ligging in uniek deel van de stad. Charme van oude gebouw en kleinschaligheid geeft veilig gevoel. Omdat 
leerling aantal te overzien is (max. 980 ongeveeer) moet het mogelijk zijn voor de leraren om meer actief, gemeend betrokken/ een op een 
contact te hebben met de leerlingen. Als dat waar gemaakt wordt, is dit een nummer 1 school !!!!

- Ik weet niet of mijn antwoorden consistent zijn maar waar het op neer komt is dat ik gematigd enthousiast ben over de school. Ik vind de 
hoeveelheid toetsen die wordt gegeven echt uit de hand lopen en de onderlinge afstemming bij de leraren laat te wensen over. En ik ben het 
zeer oneens met het beleid dat er geen herkansingen mogelijk zijn. Daar gaat iets heel negatiefs vanuit: pech voor jou als je je dag een keer 
niet hebt en een heel laag cijfer haalt! Het cijfer is een fait accompli en soms een molensteen om het nek van een kind. Dat zou zo niet zo 
moeten zijn. 
De focus op cijfers, cijfers en nog meer cijfers, zou echt wat minder mogen. Ik probeer mijn kinderen juist te leren dat er ook andere dingen 
belangrijk zijn, zoals een positieve instelling en aangenaam sociaal gedrag….
Wat ik wel goed vind is een duidelijk beleid op school en duidelijke regels. Mijn kind is helaas geobsedeerd geraakt door cijfers, dat vind ik 
echt moeilijk te begeleiden. Vooral als er een laag cijfer uitrolt en er paniek uitbreekt. Maar hij heeft het ook naar zijn zin op school en is blij 
met zijn vrienden….En tenslotte wil ik een pluim geven aan Inge dekker die heel goed werk doet, als er even extra aandacht nodig is..

- laatste vragen over waarom voor de school gekozen waren niet praktisch, wij kozen niet voor de school dus allemaal neutraal aangevinkt, 
zegt niets over wat ik van de school vind

Klas: G3A

- de 10 minuten gesprekken worden niet door alle docenten even 'serieus' uitgevoerd; ik zougreag zien dat zo'n 10 minutengesprek zou 
verlopen via vaste (van te voren bepaalde) punten, bijv: inzet, gedrag in de klas, omgang met mede-leerlingen, dan de inhoudelijke cijfers, 
ergen opmerkingen van de docent hoe hij/zij het kind ervan, advies en verbeterpunten voor kind en gewenste (aanvullende) ondersteuning 
door ouders.

- DE dyslexiebegeleiding en steunlessen, als dat nodig is, zijn heel goed geregeld. Ook adviezen van de leraren mbt ondersteuning is zeer 
goed.

- De school munt uit in structuur, groot pluspunt. 
De benadering van docent naar llng is veelal niet stimulerend: "je kunt vast het niet" ipv " je kunt het vast wel en wat kan ik doen om jou hierbij 
te helpen". Geef een kind dat het goed doet eens een compliment! De school is niet vernieuwend. Ik vind dat er voor een VWO (en havo ook) 
leerlingen meer andere vormen van toetsen gemaakt kunnen worden. Zij kunnen op een veel creatievere manier laten zien dat ze de stof 
beheersen. Communicatie docent-ouder, zeer matig. Reactie op mails, niet of traag. Ook bij zeer belangrijke vragen!

- prestatiegerichtheid van de school negatief, zorgt voor overbelasting, te weinig coordinatie tussen leraren ikv toetsen
onterecht wantrouwen tav de leerlingen
didaktische vaardigheden verschillen enorm per leraar

Klas: H2A

- meer duidelijkheid over wat er van leerlingen zelf wordt verwacht; en ook toetsen vaak sneller nakijken. Duurt soms meer dan een maand

- Onze dochter wist heel zeker dat dit de school was waar ze heen wilde. Waar die keuze op gebaseerd is, weten we niet. Haar juf op de 
basisschool onderschreef haar gevoel en dat ze dat moest volgen. Tot op de dag van vandaag is ze zeer blij op deze school te zitten. Ze moet 
er hard voor werken, maar doet het met veel pelzier en heeft heel veel contact met klasgenoten en een paar "bff's". Ze is opgebloeid op deze 
school. Zo fijn.

- Prima school, prettige, veilige sfeer. Lopen ver, ver achter in de digitale wereld waar de kinderen deel van uit maken. Geen online vakken, 
geen programmeren. Verouderde boeken.

Klas: H2B

- De betrokkenheid bij de leerlingen in hoog, er worden leuke en nuttige activiteiten georganiseerd en de leraren die wij kennen zijn kundig en 
aardig. De school zou beter af zijn met minder klassen/ leerlingen. Het gebouw is te klein voor deze hoeveelheid en er is geen geschikte 
kantine of ruimte waar de kinderen kunnen zitten in de pauzes. 'De Biels' is erg leuk met aardige mensen maar veel te klein. Maar wij zijn erg 
tevreden over het HLZ, over de hele breedte.

- De school mag wat meer bij de tijd zijn. Moderme schoolmiddelen en methodes gebruiken.

Klas: H2C

- Het HLZ is een plezierige school, waar kinderen graag naar toe gaan, goede sociale omgang, doorgaans gelijkgestemden, er heerst een 
goede sfeer. Wij ervaren de school vooral als een veilige school voor os kind, hetgeen wij zeer belangrijk achten. Wij zijn tevreden met de 
schoolkeuze voor onze zoon, en zeker ook passend.

- We zijn erg tevreden. Als ouder valt me op dat het onderhoud binnen (de buitenkant is prachtig!) wel achter loopt. Een likje verf kan wonderen 
doen!
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Klas: H3A

- De mentoren mogen scholing krijgen over sociale vaardigheden, groepsvorming en eigen en groepsverantwoordelijkheden.
De school mag meer aanspraak maken op de creativiteit en kennis van de kinderen. Deze inzetten in activiteiten binnen en buitenschooltijd. 
Klassenactiviteiten/uitjes zijn tot nu toe activiteiten die buiten de school plaatsvinden en veel geld kosten, zoals uiteten, paintbal, prisonbreak.

- De school kan veel veranderen, waaronder bevlogen docenten en geen conrector die uit de tijd is met straffen en op zijn kamer zitten van 
leerling zonder uitleg, maar alleen maar negatieve uitingen over opletten, dit moet en je mag niets. Zeer teleurstellend en niet van deze tijd. 
Stoffig, negatief en gemiste kans om met leerlingen dialoog aan te gaan, ze te motiveren en de talenten te zoeken. Nu wordt alleen gekeken 
wat ze niet goed doen, wat ze niet kunnen en wordt eigen mening en normen en waarden opgelegd.

- keuze voor deze school is gemaakt door mijn kinderen en niet door mij. vragen hierover heb ik dan ook op die manier ingevuld.

- Op dit moment ben ik zeer ontevreden over de school. De onrust in de klas en de manier waarop docenten met leerlingen om gaan vind ik 
verontrustend.

Klas: H3B

- Echt niet alle, maar teveel leerkrachten wekken de indruk niet geinteresseerd te zijn in de kinderen.

- Een fijne school waar de docenten erg betrokken zijn bij de leerlingen.

- Ik vind dat de school in moet spelen op de problemen die in de 3 klassen spelen, dit gebeurd naar mijn mening te laat waardoor de sfeer in de 
3de klas negatief beïnlboed wordt.

- Leuke school veilig, en de leraren proberen alles uit een leerling te halen!!

- School o.a. gekozen om de populatie en het feit dat Magister goed bijgehouden wordt en er een wat streng beleid is op school (goed voor mijn 
kind) Mijn zoon heel veel geluk heeft gehad met zijn mentoren tot nu toe.

- Uiterlijk is op het HLZ erg belangrijk bij de kinderen.

Klas: H3C

- Overall een positief beeld en ervaringen over de school. Wel kleine zorg over de resultaten eindexamens en slagingsrendement. Zichtbaar is 
dat school hier al vroegtijdig op inzet, maar behoeft wel aandacht.

- Vind dat de kinderen in de HAVO afdeling niet goed begelied worden met profielkeuze en wat als zij evt VWO erna willen doen, mi wordt dat 
niet echt gestimuleerd. Vaak cijfers voor proefwerken pas heel laat kenbaar gemaakt worden. Veel onrust in de klas

Klas: H4A

- Als het HLZ niet gaat veranderen dor te beseffen dat ze moeten uitstralen dat ze het voor de kinderen doen en veel meer leraren aannemen 
die kinderen begrijpen en uitstralen dat ze het leuk vinden om met kinderen te werken dan gaat het niet de goede kant p met het HLZ, is mijn 
mening.

Klas: H4B

- De school heeft al jaren geen directeur (door ziekte en afwezigheid) dit is duidelijk merkbaar. Grote lijnen ontbreken en leraren pruttelen zelf 
maar wat op een paar goede uitzonderingen na. Het is dat mijn kind het onderling met vrienden zo naar zijn zin heeft, maar ik zou nooit meer 
kiezen voor deze school. Leraren komen en gaan.  In gesprekken met sommige leraren proefde ik een agressieve stemming, die ook boos 
reageerden op mijn vragen of opmerkingen. Als leraren al agressief op mij reageren, dan kun je je ook voorstellen dat ze zo voor de klas 
staan. (tafels bezwijken onder leraren die er uit agressie hard op slaan! dat is toch niet normaal) Ik vind dat beangstigend. Mijn dochter heb ik 
eerder van deze school afgehaald omdat ze daar niet mee om kon gaan. Mijn zoon haalt zijn schouders op, maar het is niet juist. De sfeer 
onderling is op deze school niet goed en ik kan niet wachten totdat hij zijn eindexamen in zijn zak heeft.

- prettige school waar mijn kind zich goed voelt, school met duidelijke regels, weinig uitval en zaken goed georganiseerd

Klas: H4C

- Er wordt te weinig geluisterd naar de leerlingen als zij klachten hebben over de werkwijze van sommig leraren.

Klas: H4D

- er wordt te weinig naar het kind persoonlijk gekeken en niet naar haar wensen geluisterd

- Ik zou het interessant wanneer de school meer zou doen aan computergebruik van de leerlingen en de mogelijlheid om in elk leerjaar een 
buitenlandse studiereis te maken. Pas in het vierde jaar naar Berlijn, Londen etc. vind ik heel erg laat en veel te weinig.

- Over het algemeen vind ik de houding van de school  vijandig naar de leerlingen toe. De lat ligt erg hoog voor de leerlingen en de school is 
erg streng. Puur gericht op scoren. Als er problemen (lees; te lage scores) zijn vraagt de school wat de leerling daaraan gaat doen zonder zelf 
kritisch te kijken naar de kwaliteit van het onderwijs of begeleiding. Daarnaast is het niet mogen inzien van gemaakte toetsen (wat zeer nuttig 
kan zijn om inzicht te krijgen in hiaten in de kennis of gemaakte fouten) voor mij onbegrijpelijk tenzij het puur gemakzucht betreft. Toetsen 
gaan immers op die manier jarenlang mee. Ten koste van het onderwijs/de leerlingen, helaas.

Klas: H5A

- Ben zeer blij met de kwaliteit en betrokkenheid van veel van jullie docenten en de mentoren in het bijzonder! In moeilijke tijden hebben ze mijn 
kind geholpen, vertrouwen gegeven en 'er doorheen gesleept'.

- Ons kind heft zelf gekozen voor deze school. de keuze was ook omdat er niet gelood werd. en de sfeer sprak haar aan.

Klas: H5B

- Deze enquete is veel en veel te lang en uit de gegeven antwoorden komt niet duidelijk het beeld over dat ik van de school heb.

- Jammer van die onvoldoende van de inspectie voor VWO, hopelijk volgt het cijfer voldoende weer spoedig. Wij hebben veel vertrouwen in 
Universalis !

Klas: H5C

- De school is gezellig en mijn dochter heeft een leuke tijd gehad, maar ik vind het niveau van de leerkrachten niet altijd goed. De begeleiding 
van de leerkrachten vond ik ook niet altijd geweldig. Er zijn ook leraren bij die niet erg enthousiast meer zijn omdat zij al te lang op deze 
school lesgeven. Het niveau zou echt beter moeten worden.
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- Ik heb 2 kinderen die naar deze school zijn gegaan en gaan. De eerste is altijd met veel plezier naar school gegaan. De tweede ook wel maar 
had meer moeite met sommige leraren en manier van lesgeven.

- Zeer zeer tevreden over de handelwijze en betrokkenheid van school. Staan zeer open voor samenwerking met ouders. Doen ook wat ze 
beloven.

Klas: U1A

- De informatie naar ouders en leerlingen van leerkrachten en/of mentor is vaak niet concreet. Dit kan beter (hoe laat moet mijn kind waar zijn 
en wat moet hij meenemen is vaak niet duidelijk weergegeven en soms zelfs foutief weergegeven). Hier zou een extra controle op uitgevoerd 
moeten worden. Ook mondeling is het soms niet concreet wat er van een leerling wordt verwacht (lokaalnr. bij inhalen toets bijvoorbeeld). Dit 
is simpel beter te organiseren. Wees duidelijk en helder in de communicatie, dit voorkomt veel stress en onzekerheid bij leerlingen (en ouders).

- Helaas de naam als kak school, veel kinderen dure merken dragen en dat dat belangrijk gevonden wordt ! Hierdoor verkeerd gegeven wordt 
op deze school. Universalis is een goede nieuwe  start

Klas: V2A

- Voor ons is belangrijk dat onze kinderen het fijn hebben op school: goede sfeer, leuke vrienden/vriendinnen en goed kunnen leren onder 
goede begeleiding. Het valt ons op dat uitval van docenten bij onderbouw wordt opgevangen, bovenbouw niet. Dat is bekend maar eigenlijk 
onbegrijpelijk: vanaf 4e klas zijn de lessen ook enorm belangrijk en kunnen niet gemist worden. De communicatie tussen school en ouders 
kan nog beter.

Klas: V2B

- Mijn dochter werd min of meer gedwongen naar deze school te gaan, dat wist ze aan het begin van vorig schooljaar al. Uitgeloot bij SNL en na 
het eerste jaar kon ze daar alsnog niet zij-instromen. Dat was verreweg haar favoriete school! Nu zit ze bij verwende kinderen in de klas die in 
de pauze de Beethovenstraat in moeten lopen want er is geen schoolplein of echte kantine, daar kopen ze dure broodjes bij de slager en 
koffie bij de Starbucks de AH heeft zelfs een apart scholierenbeleid!

Klas: V2C

- de betrokkenheid bij leerlingen zou verbeterd kunnen worden.

- De school presteert over het algemeen goed. Positieve sfeer, kan iets meer gericht zijn op contact met individuele leerling, komt over als 
systeem, fabriek waarbij niet altijd ook is voor de menselijke maat. Tegelijkertijd weer positief als het gaat om maatregelen rond dyslexie.

- dit jaar veel te weinig informatie voor ouders (waar blijft b.v. de ouderbrief? Geen papier en geen digitale versie???)

- Fijne school, maar zou administratief wat beter kunnen zijn.
Mijn beide kinderen gaan met plezier naar school, maar worden mijns inziens te weinig uitgedaagd om meer te leren dan nodig is. 
Spelenderwijs meer uit de leerstof te halen.
Je kon de afgelopen jaren wel merken dat er geen rector was, dus hoog tijd dat er nu eindelijk een nieuwe benoemd is. Van de tijdelijke rector 
ging al een positieve vibe uit, ook mijn kinderen vinden dat.

- Ik vind de school nogal een 'arrogante' houding hebben: communicatie is zeer eenzijdig, weinig warmte. Goed dat er regels zijn, maar vaak té 
streng.
Voor deze school gekozen omdat mijn kind graag naar deze school wilde. Zij heeft het naar haar zin, en daar gaat het om.
Ik vind dat er weinig culturele uitstapjes gedaan worden. Amsterdam heeft zo ontzettend verl musea en podia, zou meer mee gedaan moeten 
worden.
Ook jammer dat er geen 2-talig onderwijs wordt gegeven.

- Kinderen die dreigen kopje onder te gaan tijdig steunen en begeleiden. En contact zoeken met de ouders.

- We hadden een vervelende ervaring bij een oudergesprek begin dit jaar.  De docent liep enorm achter, waardoor we lang moesten wachten.  
Toen we uiteindelijk aan de beurt waren werden we gepusht om op te schieten, want hij moet verloren tijd inhalen.  Ik vind dit echt niet kunnen 
en vind dat zowel mijn kind als wij als ouders niet serieus genomen werden door deze docent.

Klas: V3B

- HLZ scoort wat ons betreft met name goed wat betreft het dyslexiebeleid!!!

- veilig en goede school. kwaliteit van sommige leraren kunnen beter. manier van uitleggen richting kinderen kan beter. drukke klassen 
aanpakken.

Klas: V3C

- Communicatie uitingen van de school zijn niet zorgvuldig, vaak met taalfouten en minimaal nog een andere fout. Dit geeft geen professionele 
indruk van een school.
Daarnaast stond bij redenen van keuze voor school niet dat het keuze van kind was obv vrienden, dat was nl het geval bij ons.

- Goede en veilige sfeer, ouderwetse en moderne manier van benadering leerlingen wat een positief effect heeft, voor de rest van hun leven. 
Gelukkig niet alleen aandacht voor presteren en cijfers, maar ook voor de ontwikkeling van de individuele leerling. School zou zich wat meer 
breder maatschappelijk mogen oriënteren. Soms blijft het toch ons kent ons. Ben benieuwd wat er is voor leerlingen die problemen hebben en 
hoe hulp wordt ingezet.

- Het enige wat ontbreekt zijn creatieve activiteiten. De school heeft geen duidelijke identiteit maar dat is misschien juist wel prettig. Ik vind het 
een prima school en ben erg tevreden over jullie hulp, begeleiding, spreiding toetsen, zorg voor leerlingen en degelijke lessen.

- Ik ben geschrokken van het beeld dat wordt geschetst in de NRC van 13/5 over het drank- en drugsgebruik in Amsterdam-Zuid en de 
genoemde scholen. Ook vind ik dat het roken mag worden verboden op de scholen.

- Ik heb het gevoel dat er op deze school geen eenheid bestaat tussen de docenten en ook het niveau van de docenten erg verschilt.Het feit dat 
een 18 jarige wiskunde docent lesgeeft op VWO niveau vanaf 3VWO geeft al weer dat men de docenten niet echt serieus neemt. Ook heb ik 
het gevoel dat de docenten de leerlingen niet altijd aankunnen en al snel het gevoel hebben dat het om Amsterdam Zuid leerlingen gaat en 
daardoor deze leerlingen al snel het stigma verwend krijgen opgedrukt. Jammer want niet terecht. Kijk ook naar andere scholen daar zitten net 
zoveel Zuid kinderen als op deze school maar gaat men toch anders met de leerlingen om. Het positief stimuleren van kinderen mist op deze 
school.

- Ik vond de school geweldig. Nu wat minder. Ik dacht dat ze meer naar een kind als individu keken maar ze zijn alleen bezig met eigen score in 
de statistieken . En als je als ouder daar iets van zegt trekken ze alles uit de kast om hun eigen hachje in te dekken.
Het is jammer want dat is niet nodig.
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- Jammer dat het niet is gelukt om ook wiskunde D op school te introduceren. 
Misschien lastig om schoolfeesten te organiseren maar er wordt ook weinig gedaan qua schoolkamp/werkweek. Dat gebeurt op andere 
scholen wel en bevordert de sfeer. 
Op andere scholen wordt maandelijks een bedrag geïnd dat alle kosten dekt inclusief de stedenreis in de de 5e, dat vind ik een prettig 
systeem. 
Op het HLZ zijn de leerkrachten en het ondersteunend personeel over het algemeen heel zorgzaam, dat geeft ons een goed gevoel.

Klas: V4A

- christelijke identiteit komt onvoldoende uit de verf.

- Hoewel ik over het algemeen tevreden ben over de school wil ik wel aanmerken dat de roosters dramatisch zijn. Daarnaast erg veel lesuitval 
wat niet wordt ingehaald. Maak me wat dat betreft regelmatig zorgen.

- Ik kwam er bij toeval achter dat de school opeens als 'zwak' te boek staat bij de Inspectie. Dat was nog niet het geval toen we voor deze 
school kozen. Het baart ons zorgen. We hebben geen mededeling of uitleg gekregen van de schoolleiding, en al evenmin duidelijkheid over 
de inspanningen die worden verricht om het resultaat te verbeteren. Sowieso kan de informatieverschaffing aan ouders stukken beter bij deze 
school.

- Mensen doen erg hun best maar vindt de school erg ouderwets zowel in onderwijs als in omgang.

- School moet meer met zijn tijd meegaan, Te star en ouderwets. Ik zie bijv al jaren dezelfde mail over de gesprekken met docenten (10 min 
gesprekken) Dat deze niet bedoeld zijn om gewoon eens kennis te maken met de docenten. Maar dan zijn helemaal geen andere momenten 
voor. Daarbij is er weinig echte inspraak en luisterend oor voor de kinderen. Het komt allemaal van bovenaf. En doe aub met met de nieuwe 
media. Twitter ed En wanneer er zoals nu veel slechte cijfers gehaald worden in leerjaar 4. vraag wat hier aan te doen? Lenteschool idee was 
prima, maar bleek niet goed georganiseerd.

Klas: V4B

- de manier van lesgeven is veelal gericht op kennisoverdracht; leerlingen worden beperkt geprikkeld om aan de slag te gaan met betekenisvol 
en onderzoekend leren met de docent als begeleider. Leerlingen zitten in een klassieke situatie: op school luisteren naar de docenten en thuis 
(of op een instituut) huiswerk maken/verwerken. Op andere middelbare scholen wordt op dit moment een mooie slag gemaakt in de manier 
van lesgeven, waarbij leerlingen worden aangezet om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen lesproces en ook voor het groepsproces. 
Ik hoop dat het HLZ ook die slag gaat maken. immers van verbale uitleg blijft slechts zo'n 20% hangen (wetenschappelijk bewezen).

- De school heeft de neiging om zeer veel nadruk te leggen op de negatieve zaken. Er wordt veel gestraft en weinig beloond. Leraren en 
leerlingen is zij en wij. Er wordt te eenzijdig geprobeerd om kinderen te motiveren meer uit zichzelf te halen. De muziekleraar die is daar mee 
bezig. Maatschappelijke betrokkenheid gaat met name over het gekozen goede doel. Debatteren, sporten, ondernemen blijven achter. Als 
iemand slecht is in economie moet je hem juist daar hoofd van een projectgroep maken, als iemand slecht is in geschiedenis idem etc etc. 
Waar zijn de bevlogen leraren zoals der Veeger? Ik zou graag zien dat er een vakgroep E&M is en N&G en N&T etc en dat die vakgroepen 
projecten opzetten waarmee leerlingen kunnen ontdekken wat ze kunnen leren en al goed kunnen.

- Enige jammere is dat er al langere tijd geen rector is. Ik ben zeer tevreden over de school maar dat zou nog kunnen verbeteren.

- Het is een prettige school, waar onze zoon met plezier naar toe gaat. Wat echt beter kan is de communicatie. Waar zijn bijvoorbeeld de 
ouderbrieven gebleven? De communicatie mag wat ons betreft ook wat informeler. Geef meer duidelijkheid over wat de school te bieden heeft 
als de leerling meer begeleiding nodig heeft en geef inzicht in de verschillende rollen van docent, mentor, afdelingsleiding enz.

- Ik waardeer de inzet van de school en de wens om beter onderwijs te geven. Mijn dochter gaat met plezier naar school. Maar wat ik van haar 
hoor is dat de meerderheid van de docenten geen orde kan houden. Sommige leraren zijn niet te verstaan.

- Top: veel activiteiten. duidelijkheid naar kinderen en beleid. goede inzage in magister, goede structuur voor kinderen die dat nodig hebben.
Tip: aals het niet goed gaat of marginaal graag ouders vanuit school erbij betrekken ipv dat ouders zelf initiatief moeten nemen.

Klas: V4C

- ik vind dat school te weinig aandacht besteedt aan kinderen die onder (of over-)presteren. En het verschil tussen docenten is erg groot, bijv in 
gebruik van magister. Heb het idee dat kwaliteit achteruit is gegaan sinds afwezigheid van rector, alsof de school een goede leiding mist.

- Leuke gezellige school met duidelijke regels

Klas: V5A

- -goede sfeer
-kleinschalige school
-goede begeleiding wanneer het iets minder met het kind gaat
-geven kinderen een kans om bijv naar VWO te gaan wanneer een kind er twijfelachtig voor staat

- Er is te weinig begeleiding en aandacht voor kinderen, die "afhaken". Jammergenoeg laat mijn kind het leren op zijn beloop en hij wordt niet 
door school gestimuleerd..............

- Ik baseer mijn commentaar op wat ik van mijn kinderen hoor. Ze hebben geen problemen en bij slechtere cijfers zorg ik dat ze hulp krijgen. 
Nogmaals ik ga niet meer zo erg naar gesprekken met leraren omdat ik uit het verleden heb geleerd dat dat niet veel zin heeft. Ik ben blij als 
ze met goed gevolg hun diploma halen en begrijp ook wel dat de school niet veel meer kan doen dan nu met zulke volle klassen. Wel vinden 
de kinderen soms dat de lessen (beta) niet erg duidelijk zijn, zij kijken dan lessen op internet van leraren die dat voor de computer doen. Dat 
helpt hen goed. 
Veel succes met de school in de toekomst!

- Veilige prettige school meer aandacht voor aantrekken goede leerkrachten en dan is het weer top!!

Klas: V5B

- Het zou fijn zijn dat ook leerlingen die boven gemiddeld scoren ook de aandacht zouden moeten krijgen die ze verdienen niet alle aandacht 
aan leeringen die onder gemiddeld scoren.
Juist de leerlingen die het goed doen op school zijn de visite kaartjes van de school en zouden meer gewaardeerd moeten worden.

- Veel lesuitval.
Sommige leraren reageren niet op emails.
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Klas: V5C

- Ik heb het gevoel dat de school de afgelopen twee jaren wat achteruit is gegaan. Ik denk door het gemis van de rector, hoewel ik daar 
natuurlijk moeilijk inzicht in heb. Er zijn een aantal leraren die slecht orde kunnen houden en dus slecht les geven. Daar gebeurd weinig aan. 
Als je kunt vervolgens slecht presteert voor dat vak, is er geen flexibiliteit in bv een herkansing. Daar moet echt naar gekeken worden.

Klas: V6A

- De aandacht lijkt de laatste tijd te verschuiven naar prestaties en hoge scores omwille van het 'algemeen belang' (of iets anders 
onbenulligs?!?) in plaats van het blijven motiveren van kinderen om ergens goed en/of beter in te worden. Maar ik vergis me ook wel eens.

- De school was twee keus. kind was uitgeloot bij eerte keus.
Er zijn bijzonder bevlogen en goede leraren, maar ook uitgebluste en mminder gemotiveerde leraren. Niet onder de indruk van het gymnasium 
op deze school. Niet het gevoel dat de leraren daar veel uit wisten te halen of zelfs goed mee om te gaan. Veel te veel testen en toetsen, alsof 
daarmeee continue het niveau gemeten diende te worden. Naar mijn gevoel meer voor de school dan voor de leerlingen.

- Er zal meer naar leraren gekeken moeten worden hoe zij les geven. En spontaan in de klas kijken en niet aangekondigd. Aangekondigd 
geven leraren anders les dan on aangekondigd. En als er van de leerlingen wordt geacht dat ze alle lessen moeten volgen, dat de leraren dan 
ook goed en intensief les blijven geven en niet een beetje films gaan kijken met de leerlingen, want vooral pubers moeten geprikkeld blijven 
om naar school te gaan voor de boeiende lessen. Want als de leraren geen boeiende lessen aanbieden kunnen wij als ouders op een 
gegeven moment de kinderen niet meer motiveren.

- Ik vind de kracht van het HLZ dat het een school is die kinderen oprecht een kans geeft. Kinderen die op een lager niveau zijn ingestroomd en 
goed presteren krijgen een kans om door te stromen. Wellicht dat daardoor de eindexamenscores voor VWO wat lager zijn dan bij andere 
Amsterdamse scholen, maar ik vind dit een zeer positieve kwaliteit van deze school. Verder is de school helder en duidelijk in haar 
communicatie en de regels naar leerlingen en ouders. Dat vind ik zeer belangrijk. Het HLZ is een kleine, warme en naar mijn gevoel veilige 
school die de leerlingen goed en met een realistisch wereldbeeld voorbereidt op de toekomst.

- Mijn kind is een zijinstromer vanuit buiten amsterdam.Is pas in het 4 e jaar ingestroomd.
Heeft snel vrienden gemaakt en voelt zich prima.

- Te weinig inspraak van ouders mogelijk. MR totaal onzichtbaar

Klas: V6B

- - Het is duidelijk dat het HLZ de laatste jaren geen of een slechte rector heeft gehad. De huidige (interim) rector heeft in korte tijd veel weten te 
verbeteren, zelfs mijn 2 zoons merken dat op. Kunt u de huidige rector langer aanstellen?
- Het stoort mij dat leraren rondom de school roken, zichtbaar voor leerlingen.
- De buitenlandse reizen van het HLZ zijn van slechte kwaliteit. Andere scholen in de buurt doen dat veel beter.

- ik zou meer aan de leergierigheid van de kinderen willen doen. Ze door lezingen, panels etc willen prikkelen en hun nieuwsgierigheid 
opwekken zodat ze 'intrinsiek' willen leren.

Klas: V6C

- Ik vind het HLZ over het algemeen een relatief kleine, veilige en leuke school. Echter in het gebouw vind ik het domweg verouderd met 
stinkende toiletten, slechte ventilatie en verouderde lokalen. Wat onderhoud zou op zijn plek zijn. Verder vind ik dat docenten eens wat sneller 
mogen reageren op email van ouders, zeker als het belangrijke onderwerpen betreft. Voor mentoren en afdelingsleiders mijn complimenten 
want ik vond deze erg persoonlijk en goed betrokken bij mijn kind!

178 Hier kunt u toelichten wanneer en waarom u onenigheid had met een docent en waarom de oplossing niet naar tevredenheid was.

Klas: B1B

- Geen onenigheid gehad...

- Voor Geschriedenis : geen concreet advies over het slechte scoren bij proefwerken. Tijdens de oudergesprek geeft de docent de indruk dat hij 
niet van mijn kind wist. Ik kreeg ook geen reactie op mijn email.

Klas: B1C

- n.v.t.

Klas: B1D

- sommige docenten hebben een te wetenschappelijke inslag, zijn vind ik niet geschikt om les te geven op een middelbare school. Ik snap heel 
goed waarom mijn kind problemen heeft met deze lessen en na 2 gesprekken met de betreffende docent heb ik gekozen voor bijles van 
iemand anders die het wel kan uitleggen. Dit zou niet zo moeten zijn.

Klas: B1E

- niet van toepassing, nog nooit onenigheid gehad

Klas: B1F

- een docent die de boot afhield toen ik hem heb gevraagd om een gesprek, hij zei:'U kunt mij spreken op de ouderavond'. Maar tijdens die 
ouderavond liet hij het op het laatste moment afweten….Dan vind ik dat je de ouders die op je lijstje staan een ander mogelijkheid moet 
bieden. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Ik ga hem nu weer om een gesprek vragen en als hij het weer laat afweten dan hoop ik 
medewerking van de school te krijgen..

- nvt

Klas: H2A

- Als ik een vraag of verzoek heb of iets onduidelijk is, krijg ik direct reactie op mijn mail of ik word verwezen naar iemand die mij wel verder kan 
helpen.

Klas: H2C

- Nvt

Klas: H3A

- Docent geen besef van hoe te leren en stof over te brengen. Keek dochter vreemd aan dat ze bij 10 min mee was en gaf te kennen dat ze niet 
echt slim was. Kon geen gesprek voeren en was niet tot rede vatbaar. Treurig was dit.
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Klas: H3B

- Geen onenigheid

Klas: H3C

- leraren hebben absoluut voorkeuren voor bepaalde leerlingen

Klas: H4A

- De geschiedenisleraar vaart zijn eigen koers

- Mijn overall beeld van HLZ is dat ze te veel met zichzelf als school bezig zijn en helaas totaal vergeten zijn dat er jongeren / pubers op school 
zitten die je ook als zodanig moet behandelen, met respect maar ook met de passie en liefde voor het vak en dat is iets te willen betekenen 
voor deze groep jongeren. Maar dat lijkt het HLZ totaal uit het oog verloren te zijn geraakt.

Klas: H4B

- De plaatsing in een apart leerklasje waarin geen lessen werden gegeven en waarbij vakken helemaal waren uitgevallen. We waren het niet 
eens over de plaatsing in de aparte klas, weigering kon wegsturen van school betekenen.

- niet meegemaakt

Klas: H4D

- niet gekeken naar specifieke wensen en mogelijkheden van ons kind

- te laat komen voor een toets werd afgestraft met een 1 . op correspondentie daarover werd niet gereageerd.

Klas: H5A

- Feit dat proefwerken nooit over mogen worden gemaakt vindt ik belachelijk. en dat leerlingen belangrijke proefwerken niet mee naar huis 
krijgen, omdat de leraar dan de vragen voor het volgend jaar opnieuw moet verzinnen. SCHANDELIJK.

- Geen antwoord op herhaaldelijk mails over een gemiste toets door verslapen. Advies van school was om kind toch naar school te sturen en in 
een kwartier een toets te maken. Toen hij hierdoor een zware onvoldoende scoorde mocht hij de toets niet overdoen. Ik heb zowel de 
afdelingsleider als docent gemaild maar geen antwoord ontvangen. In het vervolg laat ik mijn kind thuis en meld ik hem ziek.

Klas: H5B

- -

Klas: H5C

- de leerling kan niet goed het vak volgen bij een bepaalde docent (GS) en hij geeft dan ook geen handvatten hoe het beter te doen, maar legt 
de schuld alleen bij de leerling neer. Terwijl leerling met andere docent andere jaren geen moeite had met vak

- nvt

Klas: V2A

- Biologie, Bouton, staat niet open voor verandering

Klas: V2C

- geen feedback op vragen en verschil van inzicht over hoe toetsen en toetsweken in gepland worden.

- Mijn kind was 2 dagen ziek en had daardoor een opdracht te laat ingeleverd. De docent beweerde dat ze gewoon op school was en had haar 
aftrekpunten gegeven voor te laat inleveren.  Ik heb gewoon een absentiebriefje ingeleverd, maar daar werd geen waarde aan gehecht.  Ik 
vond het opmerkelijk dat de docent mijn dochter niet eens gemist had in de klas en mij als ouder niet geloofde.  Uiteindelijk heeft mijn dochter 
zelf de docent gesproken en toch geen aftrek gekregen, maar ik vond dit wel een vervelende ervaring.

- nvt

Klas: V3B

- dit jaar is voor de 3e klassen midden in het jaar de toetsdruk aangepast door de school door alleen te toetsen in 2 proefwerkweken. voor 
sommige leerlingen die er slecht voor staan is dat nadelig, omdat er minder kans is om hun cijfers op te halen met SO's.

- nee

Klas: V3C

- Het voorval begon met een email van de leraar, waarna ik heb geantwoord, waarop de leraar onbeleefd reageerde

- Ik ben het totaal niet eens met het advies van de mentor en de decaan. Maar is te lang om hier op te schrijven. Ik vind dat de school en met 
name de decaan haar mening doordramt zonder dat zij überhaupt mijn kind kent! En ook niet eens tijd had gemaakt om met de 
desbetreffende docenten te praten voor dat ik op gesprek kwam!!!!

- N.v.t.

- Over het algemeen vind ik dat school slecht reageert op klachten en/of vragen. Het valt mij op dat deze school vooral in de verdediging schiet. 
Terwijl ik verwacht dat ze met oplossingen komen. Aangezien ik kinderen heb op andere scholen kan ik goed het verschil zien.

Klas: V4A

- beloftes niet nakomen

- geen

Klas: V4B

- De docent zegt het beter te doen, maar komt niks van terecht

- De lesuitval vorig schooljaar was bij meerdere vakken groot en bij een vak extreem. Van dat vak is minstens 10 weken uitgevallen. Ik heb 
daarover vragen gesteld maar nooit een antwoord ontvangen.
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178 Hier kunt u toelichten wanneer en waarom u onenigheid had met een docent en waarom de oplossing niet naar tevredenheid was.

Klas: V4C

- nvt

Klas: V5A

- Een leraar heeft een keer tegen mijn dochter gezegd toen zij vroeg om het nog een keer uit te leggen: nee dat doe ik niet want jij kunt het toch 
niet, in 5vwo! Dit is mij zeer in het verkeerde keelgat geschoten, na het gemeld te hebben op een ouderavond kreeg ik een mailtje van hem, 
nadat ik daarop gereageerd had heb ik nooit meer iets gehoord. Later hoorde ik van mijn dochter dat hij niet meer les geeft omdat hij ziek is. 
Langdurig.

- Ik heb nog nooit onenigheid gehad met een docent

Klas: V5C

- Er was afgesproken dat mijn kind met faalangst een herkansing zou krijgen. De desbetreffende leraar was het daar niet mee eens en heeft de 
herkansing niet gegeven.

- leerkracht was a priori al niet ontvankelijk voor iedere verklaring betreffende een conflict met leerling

- Werd uberhaupt niet gereageerd op mails.

Klas: V6A

- gaat over de manier van lesgeven en de hoeveelheid testen en toetsen, te veel naar mijn menig

- probleem werd niet serieus genomen door afdelingsleider

- Veel te traag in het beantwoorden of soms ook helemaal niet.

Klas: V6B

- NVT

Klas: V6C

- Ik dacht dat het geanonimiseerd was. Onenigheid valt te herleiden naar leerling.

- Onenigheid aangaande een herkansing. Docent bleef de voorwaarden maandenlang aanpassen en veranderen. Uiteindelijk heeft de 
afdelingsleider geholpen. Mijn complimenten voor Dhr. Achterberg die ten alle tijden bereikbaar is en bleef en altijd en direct reageert op 
email. Dit in tegenstelling tot andere afdelingsleiders. Docenten nemen helemaal dagen soms weken de tijd alvorens te reageren!

179 Hier kunt u een opmerking maken over het mentoraat. Dat kunnen positieve of kritische opmerkingen zijn, aanbevelingen in het 
algemeen of voor/over de mentor.

Klas: B1B

- de mentor is reageert best snel op mijn emails maar ik zou ook vaker 10 minuten gesprek mogen hebben

- Prima verhouding. Mail en persoonlijk contact zijn ok.

- Prima, goed bereikbaar, goede begeleiding..

Klas: B1C

- Geen specifiek opmerkingen, ooit gehoord van een andere leerling dat hij mijn kind niet mag, maar goed het kan altijd voorkomen dat er geen 
klik is. Geloof dat de mentor wel een goede rol in de klas speelt.

- Ik ervaar de mentor als een betrokken, duidelijk en positieve mentor naar d eklas toe. Hij krijgt het vertrouwen van mijn kind.

- Ik heb niet het idee dat de mentor mijn kind kent, en weet hoe het kind het ervaart in de klas

- Ik zou graag willen zien dat er voor leerkrachten en mentoren meer tijd is om de kinderen samen met de ouders meer te begeleiden zodat 
talenten beter worden benadrukt. Dat de goede dingen meer tijd en ruimte krijgen. Ik heb nu niet het gevoel dat mijn kind gemotiveerd en 
geïnspireerd wordt op school. Ik zou veel meer samenwerking willen van ouders en leerkrachten en kinderen.

- Mentor praat vrijwel nooit met mijn kind. Geeft aan geen tijd te hebben, zegt mijn kind (met ernstige dyslexie) niet te begrijpen en geeft op 
geen enkele wijze steun. Is negatief en niet betrokken. Dit in tegenstelling tot de brugklascoordinator (Inge Dekkers)  die zeer betrokken is en 
meedenkt over (practische) oplossingen. Zij signaleert, mailt, is betrokken en begaan. Dat heeft voor mij veel goedgemaakt. En ook voor mijn 
kind.

- Ronald Huijzen is een hele goede mentor en mijn dochter is dol op hem.

Klas: B1D

- Ik vind het vreemd dat ik de mentor van mijn kind nog nooit heb ontmoet. Wat mij betreft zou een standaard gesprek 1-2 keer per jaar met de 
mentor zeer nuttig zijn.

Klas: B1E

- Er wordt goed gereageerd op vragen, overigens is dit maar 1 keer voorgekomen . Van onze dochter hoor ik prima dingen.

- kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar was pretiig en informatief. Mentor heeft duidelijk aan dat indien nodig er meer 
contactmomenten mogelijk zijn.

- Mentor geeft geen goede begeleiding als we er zelf niet bovenop zitten gebeurt er niets

- OUDERS EN LEERLING ZEER TEVREDEN MET DE MENTOR!

Klas: B1F

- contact met mentor is daar waar nodig, maar op eigen aanvraag/initiatief. Zou positief zijn als mentor zelf gesprekken plant met ouders buiten 
ouderavonden of specifieke gevallen om.

- nvt

Klas: G3A

- De 'visie' van de mentor over mijn kind staat haakt met de visie over mijn kind met de mentoren van voorgaande jaren.
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179 Hier kunt u een opmerking maken over het mentoraat. Dat kunnen positieve of kritische opmerkingen zijn, aanbevelingen in het 
algemeen of voor/over de mentor.

- De mentor/decaan/schoolleiding reageren laat of niet op mails. Een zeer ongemakkelijke situatie voor een betrokken ouder, die heel zeldzaam 
mailt.

- goede accurate en kundige mentor

Klas: H2A

- De mentor van mijn dochter heeft geen voeling met haar bijzondere activiteiten. Soms is dat jammer. Gelukkig is mevrouw Blom wel op de 
hoogte en biedt zij altijd steun. Ook de heer Nijssen heeft vragen kunnen beantwoorden en wil altijd helpen als dat nodig is.

- Ik heb het idee dat de mentor de klachten van de leerlingen niet helemaal serieus neemt en ze weg wuift.

- Weet niet of er mogelijkheden zijn de mentor te spreken.

Klas: H2C

- De heer Visser is goed bereikbaar en beschikbaar. Een hele fijne samenwerking.

- Weinig contact met mentor. Zouden wel vaker eens overleg hebben. Een rapport na dik een half jaar vinden wij ook wat laat, ook al wel wij 
natuurlijk het magister goed volgen.

Klas: H3A

- De mentor heeft volgens mij geen beeld van de individuen in de klas en de leerlingen hebben geen goed contact met de mentor.  
In de eerste ouderavond werd al gezegd dat de ouders wekelijks Magister moet bekijken en bespreken met hun kind. Terwijl ik van mening 
ben dat ik ze leer hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te laten zien. Het Magister bekijken is voor mij een controle te veel. Ik heb 
regelmatig overleg, maak afspraken en vraag ook wat ze nodig hebben.
Ook wordt er weinig gedaan aan het sociale aspect van de leerlingen. Groepsvorming en belangstelling en verantwoordelijkheid voor elkaar 
zijn zaken waar meer aandacht voor mag zijn.

- Een mentor die na drie maal mij persoonlijk te hebben ontmoet, nog steeds niet weet van wie ik de ouder ben.

- Kwaliteit van mentorschap is volledig afhankelijk van persoon die dat jaar mentor is. Groot verschil in invulling. Hebben hele goede gehad. Die 
na een beeld gevormd te hebben van de leerling en de schoolprestaties per se een 3-gesprek wilde voeren en daar een goede coachende 
boodschap had (en kon luisteren), en bijvoorbeeld een mentor die vond dat ie na de ouderavond aan het begin van het jaar wel klaar was met 
oudercontact. Vanuit onze kinderen krijgen we een beeld dat sommigen geen enkele interesse in het individu hebben. Dat lijkt me voor een 
mentor geen goede zaak.

- Zeer positieve ervaring met mentor. Heeft en neemt tijd en snapt het mentorschap

Klas: H3B

- afstemming tussen mentor en de heer Kerstholt ontbreekt over bijvoorbeeld de aanwezigheid tijdens de ingelaste lessen i.p.v. de 
activiteitenweek

- Mw. Hoogestijn is een erg prettige mentor.

- Te weinig betrokken

Klas: H3C

- mentor heeft inhoudelijk weinig idee van de leerling

- Mevrouw Van Weerdenburg heeft oog voor de vragen van mijn kind en van ons. Zij is pro actief en komt met voorstellen om mijn dochter zich 
zowel mentaal als op de schoolprestaties te verbeteren

Klas: H4A

- Hier kom ik met dezelfde opmerking als ervoor. De school is veel te veel gericht op het halen van resultaten en zichzelf en daardoor vergeet 
men de belangrijkste asset waarmee dat doel gehaald kan worden en dat is het goed om kunnen gaan met kinderen van deze 
leeftijdscatagorie. en dat lijkt totaal verdwenen te zijn bij het HLZ.

Klas: H4B

- Heb niet veel contact met de mentor maar heb idee dat dit zeker kan als wij dat zouden willen.

- Mentor voert ook de strafcultuur uit. Is niet geinteresseerd in het kind. Als ik op een door hem opgegeven 10-minuten gesprek niet kan blijft 
het stil en wordt er geen nieuwe datum of tijd voorgesteld.

Klas: H4D

- er worden afspraken gemaakt over zijn manier van leren en over stageplekken die niet worden uitgevoerd

- meer up-dates aub

Klas: H5A

- antwoord geven op mail zou al een verbetering zijn.

- Dit betrof vooral de mentor die inmiddels de school heeft verlaten, mw Rensen. Ze heeft veel betekend voor mijn zoon

Klas: H5B

- -

Klas: H5C

- enorm tevreden hoe de diverse mentoren ons begeleid hebben nav het ziektebeeld van onze dochter

- het laatste jaar had mijn dochter een goede mentor maar er zijn ook jaren geweest, dat zij niet veel aan de mentor had, omdat deze niet veel 
kon bereiken met de klachten die de kinderen toentertijd hadden.

- IN de gevallen dat ik de mentor nodig had, kon ik hem/haar altijd via de mail bereiken en kreeg ik altijd antwoord.
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179 Hier kunt u een opmerking maken over het mentoraat. Dat kunnen positieve of kritische opmerkingen zijn, aanbevelingen in het 
algemeen of voor/over de mentor.

Klas: V2B

- Mijn dochters mentor reageerde eerst erg slecht op het mailcontact dat ik met haar zocht, maar ze gaf mijn dochter wel aandacht voor haar 
problemen daarom besloot ik het maar zo te laten.

Klas: V2C

- De mentor heeft nog nooit contact met mij opgenomen en mijn dochter heeft ook nog nooit een persoonlijk mentorgesprek gehad. Mijn 
dochter heeft de signaleringstoetsen dit jaar niet goed gemaakt en ik had verwacht dat de mentor dat wel met ons zou bespreken, maar wij 
worden nu alleen geconfronteerd met een lage score, zonder uitleg/begeleiding hierin van de school.

- Het gesprek op de ouderavond was aan de korte kant en het gaf niet veel duidelijkheid. En de vraag werd gesteld of mijn kind eventueel naar 
de HAVO wilde om over te gaan? Dit motiveert niet echt om nog even alles uit de kast te halen

- ik vind de mentor erg wazig en mijn en andere kinderen van de klas vinden hem raar.

- Ik zou meerdere momenten per jaar een gesprek met de mentor op prijs stellen, of in ieder geval langer dan 10 minuten. Dan ga ik wel vanuit 
dat de mentor echt betrokken/op de hoogtte is.

- Waar het in onze visie aan ontbreekt is ondersteuning van de kinderen in de vorm van vertrouwen geven. Het is meer ''waarschuwen'' voor 
wat er mis zal gaan en er wordt niet altijd interesse getoond.

Klas: V3B

- geen

- neemt pro-actief contact op met ouders

Klas: V3C

- Betrokken mentoren, door alle jaren heen. Ieder weer kundig op zijn gebied. Dus positief.

- Geen algemene opmerking over te maken, de ene mentor is de andere niet. Mw Maas is een heel goede mentor voor ons kind

- Ik heb gemerkt dat ook de mentor bij mijn mails vooral in de verdediging schiet. Beloftes om problemen op te lossen heb ik tot nu toe nog niet 
gezien. Ook niet problemen voor de hele klas.

- Ik vind de mentor zeer slecht. Ze doet weinig aan follow up ! Zegt in je gezicht het ene en doet achter je rug het andere!

- Misschien zou er meer info naar ouders kunnen vanuit mentor naar ouders

Klas: V4A

- Kwaliteit mentoren verschilt erg. Op dit moment heeft mijn kind een prima, en erg actieve mentor. Vorig jaar was dat knudde.

- Mentor is ok

- Zeer tevreden over mentor, is op de hoogte van leerling. Stimuleert leerling op juiste wijze.

Klas: V4B

- 3e mentor dit jaar die mijn kind nog niet kent. Heeft haar nu nodig, maar reageert niet en mentorles valt al weken uit

- Er zijn voldoende gesprekken, of gespreksmogelijkheden echter de kwaliteit van deze gesprekken is onder de maat. Een constructief gesprek 
over de ontwikkeling van de leerling mis ik als ouder. Hoe kunnen docent. ouders en leerling met elkaar middelen inzetten die leiden tot een 
passend resultaat. Een mentor die aangeeft dat 6-jes voldoende zijn bij een kind dat zich verveelt is onacceptabel en dat heb ik wel 
meegemaakt. Er wordt veel gekeken naar de ondermaats presterende leerlingen en er is geen oog voor de leerling die toch wel over gaat.

- Ik zie de rol van de mentor niet zo. De driehoeksgesprekken zijn ter motivering van leerlingen. Als bij bepaalde vakken iets speelt wat beter 
zou kunnen, verwijst de mentor door. Hij gaat niet zelf tot actie over, dus treedt niet in contact met zijn collega's. Verwachting dat mentor meer 
het voortouw neemt als single point of contact, maar misschien is deze verwachting niet reëel.

- ik zou meer willen over het proces/ontwikkeling van mijn kinderen. de gesprekken gaan meestal alleen over resultaten.Veel kinderen hebben 
buiten school begeleiding. Jammer, want dan leren zij niet echt te leren. Het accent mag wat mij betreft liggen op het leren leren en hoe je dat 
doet. Het accent ligt meer op presteren en resultaten. Maar heb je goede resultaten door je extra begeleiding, wat zegt dat nu. Doe je het 
helemaal zelf en je hebt voldoende resultaten: wat zegt dat?

- Zeer betrokken mentor!

- Zie mijn eerdere opmerkingen.
Als ik mail, krijg ik altijd dirct een mail terug en dat vind ik goed. Dit geldt voor iedere mentor die mijn zoon afgelopen jaren heeft gehad.
Als het goed gaat is minder contact nodig, maar als het minder goed gaat zou meer contact prettig zijn. Dit heb ik vorig jaar gemist. Ik ben een 
ouder die niet wil zeuren en wacht waarschijnlijk te veel af in sommige gevallen. Mentoren zijn altijd per mail te bereiken. Dat is goed.

Klas: V4C

- ik vind het mentoraat inhoudelijk te weinig voorstellen. Het heeft nu meer een 'meldingsfunctie', dan een oplossings- / ondersteuningsfunctie

- Wat ons betreft mag de mentor best kritischer zijn over de leerprestaties van de kinderen / ons kind. Er wordt al snel met medeleerlingen 
vergeleken en die resultaten vinden wij, als ouders, echt minder interessant. Bijv.: het gemiddelde van de klas is bij een bepaald vak een 5, 
dan is het cijfer 5,7 niet meteen " heel goed gedaan".

Klas: V5A

- Ik geloof dat mijn kind de beste mentor en leerkracht heeft van de school: mw Bitter.

- Kwaliteit mentor is meer een issue. Onze dochter heeft al 2 jaar een mentor die het goed voor heeft maar niet kan begeleiden

- Zoals ik al eerder zei, ik heb niet zo veel vertrouwen meer in de mentor of andere leraren en probeer mijn kind zelf goed te begeleiden met 
hulp en keuzes maken voor de toekomst, veel universiteiten bezoeken en als het nodig is laat ik een keuzetest doen.

Klas: V5B

- Mentor te weinig aanwezig voor de ouders 1 keer gesproken tijdens 3 hoeksgesprek verder niet 
Mentor was niet aanwezig bij informatie avond voor de ouders begin van het schooljaar . Erg jammer.

- Mentor van mijn zoon - dhr Boenink - belt/e-mailtje niet terug na herhaalde pogingen om contact te leggen mbt Lenteschool. Heel vervelend!
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179 Hier kunt u een opmerking maken over het mentoraat. Dat kunnen positieve of kritische opmerkingen zijn, aanbevelingen in het 
algemeen of voor/over de mentor.

Klas: V5C

- een mentor zou meer bevoegdheid moeten hebben om iets te bepalen voor haar mentorklas. Dus ook als het over de andere lessen van haar 
collega docenten gaat.

- Er zijn verschillende ze toegewijde mentoren op het HLZ

- Tijdens driehoeksgesprek kreeg ik geen antwoorden op mijn vragen dat vond ik wel wonderlijk. Met name waarom de cijfers wiskunde 
omhoog geschoten zijn na bijles. Hoe komt dat? Blijkbaar zit het dus wel in het kind maar krijgt de school dat er niet uit maar wel een meisje 
van 20 die een uurtje bijles geeft per week..

Klas: V6A

- Er is een groot verschil tussen de verschillende mentoren. Over het algemeen heel goed en betrokken, maar ook wel eens iemand gehad 
waar niets uit kwam.

- Mentoren zijn goed, ze moeten op alle niveau's voldoende vroeg signaleren als het misgaat met een leerling. Ze kunnen er niet van uitgaan 
dat ouders magister lezen, of dat leerlingen zelf aan de bel trekken.

- sommige mentoren weten niet hoe de kinderen er voor staan en bieden ook geen ondersteuning. vraag is of mentoren worden 
beoordeeld/begeleid

Klas: V6B

- Ik heb 2 kinderen op het HLZ en ondertussen vele mentoren ontmoet. Sommigen zijn heel goed, anderen zijn onzichtbaar, niet capabel of 
wekken de indruk het druk te hebben en contact te ontwijken.

- nvt

Klas: V6C

- Ik heb aan het begin 1 gesprek gehad met de mentor, verder nooit meer wat vernomen. Ook heb ik geen (mail)uitnodiging gehad voor het 
laatste driehoeksgesprek.

- Mentoren bleken elk jaar weer erg persoonlijk, goed ingelicht een zeer betrokken. Mijn complimenten

181 Hier kunt u een toelichting geven waarom u vindt dat de school onvoldoende ondersteuning biedt als uw kind onderpresteert.

Klas: B1B

- huiswerkbegeleiding wordt niet aangeboden and ook geen zomeerschool  in vergelijking met andere scholen in amsterdam. Dat vinf ik heel 
jammer

- NVT

Klas: B1C

- De definitie van onderprestatie wordt niet per kind maar per kind bekeken. Als je een 6 hebt presteer je voldoende en zal er niet getracht 
worden er meer uit te krijgen. Voor sommige kinderen is dit echter ook onderpresteren en het is belangrijk dit te signaleren en te onderzoeken 
waarom dit gebeurt. Als kinderen zich vervelen gaan ze afhaken.

- Mijn kind kreeg bijles wiskunde maar het kind heeft geen hulp gehad bij het probleem. er werd dmv testen alleen nog meer kenbaar gemaakt 
waar het probleem zat, en niet hoe te helpen.

- n.v.t.

- n.v.t. Vind alleen de signaleringstoetsen niet duidelijk. Mijn kind doet die redelijk slecht maar staat er verder goed voor. Hoe wordt dit 
opgepakt?

- Ondersteuning/support wisselt sterk per docent. Erg drukke klas met veel rumoer en afleiding helpt niet.

Klas: B1D

- De begeleiding is erg afhankelijk van wie de mentor is. De mentor van mijn ene kind is helemaal prima en begeleiding ook. Aan de mentor van 
mijn andere kind heb ik eigenlijk niets

Klas: B1E

- Dat vind ik helemaal niet !

- geen zicht op, niet van toepassing bij mijn kind.

- Zwakke leraren worden niet vervangen

Klas: B1F

- nvt

Klas: G3A

- Er wordt simpelweg niets meegedaan.

- gebrek aan persoonlijke begeleiding

- Reactie van een vakdocent:
" Je kunt het of je kunt het niet". Niet stimulerend om een leerling het wel te laten doen, te leren leren. Vind overhoringen erg ouderwets en 
weinig creatief, en tot echt nadenken aanzetten. 
Die van BEVO in de eerste klas over de materialen was onvoorstelbaar. Geen gereedschap dat ooit door leerling gebruikt werd, is overhoord. 
Laat ze wat maken en laat inzet voor deze vakken zwaarder wegen (doen ze bij gym ook!). Ga eens kijken bij het Hyperion eens, zo kan het 
ook!

Klas: H2A

- Als ik er om vraag, bieden zij zeker heel veel goede steun. Ik ben echter nog nooit door school benaderd voor het eea. Ik vind dat niet 
onderpresteren. Ik vind dat prettig. Ik durf hulp te vragen. En krijg dan ook de juiste hulp.

- Het vak waar mijn kind onderpresteert neemt op geen enkele wijze contact met haar of ons op om een en ander te bespreken of te verbeteren
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181 Hier kunt u een toelichting geven waarom u vindt dat de school onvoldoende ondersteuning biedt als uw kind onderpresteert.

Klas: H2B

- Hoewel mijn kind zeer goed presteert bij de signaleringstoetsen, blijven de resultaten bij de reguliere proefwerken beneden peil. Weinig actie 
van de school gezien om hier de vinger achter te krijgen.

- Mijn kind heeft vaak aantekeningen in Magister zoals hv, bv en verwijderd. Als ouder hoor ik daar weinig van terug. Het kind zelf krijgt te vaak 
een 'ga het maar uitzoeken' signaal. M.i. mag er strenger worden opgetreden.

Klas: H2C

- Meer aandacht op dyslexie is gewenst. Ook huiswerkbegeleiding vanuit school zou heel fijn zijn.

Klas: H3A

- De school gaf pas in februari aan dat het slecht ging met een groot deel van de klas en in april is er pas iets ondernomen. Heel erg laat in mijn 
ogen en niet zorgvuldig door b.v een Engels docent inhuren voor bijles wiskunde.

- Docenten hebben geen tijd om de te behandelen stof uit te leggen. Er is bij 2/3 van de lessen alleen maar rumoer en onrust in de klas. Goede 
uitleg is niet mogelijk.

- In de les zelf wordt weinig ondersteuning geboden door sommigen docenten. Weinig bevlogen of begaan met pubers. Jammer is dat, zeker 
als het kind om extra stof of uitleg vraagt. Het lijkt alsof sommige docenten het niet zo interesseert

Klas: H3B

- Mijn kind had meer ondersteuning nodig dan de school kon bieden.

- Te weinig betrokken bij het kind

Klas: H3C

- ik wilde invullen: weet ik niet maar die keuze stond er niet bij

- lastig om aan te geven

- zou graag zien dat net als bij sommige andere scholen kinderen nog een extra kans geboden wordt om hun onvoldoende naar een voldoende 
op te halen, geeft kind zelfvertrouwen en kind moet de stof gewoon goed beheersen zeker in de voorbreidende klassen op het eindexamen

Klas: H4A

- Ze wordt bij 2 vakken soms iets aan der lot overgelaten

- Zie mijn vorige opmerkingen. Die sluiten volledig aan bij de consequentie van het gedrag van de leraren op het HLZ. Als je alleen kijkt naar 
het HLZ zelf en vergeet dat er leerlingen zijn waarvoor je het allemaal doet dan gaat op een gegeven moment alles fout en dat stadium lijkt het 
HLZ te hebben bereikt. Sorry, maar mooier kan ik het echt niet maken.

Klas: H4B

- Als er door dyslectie een probleem is bij taal wordt daar alleen in de lessen of tijdens proefwerken rekening mee gehouden. Dit probleem heeft 
hij/zij niet alleen bij taalvakken maar ook bij andere vakken.

Klas: H4D

- omdat ze te lang wachten met actie

Klas: H5A

- er wordt niets gedaan

- Ik vind de ondersteuning erg goed, maar ervaar dit vooral bij individuele leerkrachten die zich inspannen om mijn kind te stimuleren en te 
helpen

Klas: H5B

- -

Klas: H5C

- als leerling niet goed presteert bij een bepaald vak, wordt niet altijd naar een goede oplossing gekozen.

- ik vind dat de school niet echt onderzoekt als kinderen aangeven dat een leraar slecht les geeft. Dit was heel goed te merken met bepaalde 
vakken waarin een klas die les had van een "goede leraar" en daardoor ook goed presteerde en de andere klas die slecht presteerde omdat 
bij hetzelfde proefwerk de stof voor de toets bij de "slechte leraar" nog niet of onvoldoende uitgelergd werd.

- nvt

Klas: V2A

- Er wordt vooral van de ouders verwacht wat zij eraan gaan doen om het kind over te laten gaan. Moet het niet zo zijn dat de school er voor 
zou moeten zorgen? Uiteraard mits het kind zijn of haar best doet

Klas: V2C

- Ik zie mijn kind steeds meer onvoldoendes halen. Als er ondersteuning zou zijn dan had dat misschien voorkomen kunnen worden

- integendeel. School helpt juist heel goed

- Niet bespreken van Signaleringstoetsen en uitleg/extra aandacht bij lage scores, niet bespreken van proefwerken, waardoor leerling niet weet 
wat hij/zij fout heeft gedaan.

- Omdat er beperkt tips worden gegeven van gevraagd moet worden om extra begeleiding.

- Zou meer begeleiding wensen op het gebied van 'hoe moet je leren', dit kan per vak verschillen

Klas: V3B

- alleen gericht op prestaties

- kinderen die stil zijn van nature krijgen niet voldoende aandacht. klas is bijvoorbeeld erg druk en sommige kinderen lijden daaronder
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181 Hier kunt u een toelichting geven waarom u vindt dat de school onvoldoende ondersteuning biedt als uw kind onderpresteert.

Klas: V3C

- Er wordt niet actief vanuit school geacteerd, maar reactief obv vraag ouders

- Ik wilde nvt invullen, geen mogelijkheid.

- N.v.t.

- Op deze school heb ik tot nu toe weinig gemerkt van extra ondersteuning. Wel heeft de school een heel goed kaartenbaksysteem voor 
bijlessen extern. En daar krijg je dan ook meteen een reactie op. Maar dat is extern en niet intern.

- Zo tevreden als ik eerst was zo ontevreden ben ik nu ! De school doet niets aan extra begeleiding.

Klas: V4A

- De leerling persoonlijker benaderen mbt zijn/haar achterstand.

- weinig inzicht in de leerling zelf. Ook info betreffende cijfers is niet altijd kloppend. Kijk iets meer naar t kind en niet sec naar de cijfers

Klas: V4B

- Dit zou m.i. beter kunnen. In het eerste en tweede jaar had ik goed contact met remedial teacher. Mijn kind moet het natuurlijk ook zelf doen, 
maar een gsprek over zijn handicap (ADD) zou wel goed zijn. Vooral als het niet goed gaat.

- geen ervaring mee

- Ik heb hier de afgelopen jaren weinig van gemerkt. Behalve enkele gesprekken is er niets aan wezenlijke begeleiding gedaan om te 
voorkomen dat onze zoon moest doubleren. Onze ervaring is dat je als ouders zelf voor een oplossing moet zorgen, bijv. Bijles regelen. Zie 
ook eerdere opmerking over programma voor doubleurs. Begon veelbelovend, maar inmiddels is het erg stil rondom dit programma.

- Leerlingen die voldoende presteren hebben ook ondersteuning en begeleiding nodig!

- n.v.t

- Voor het feit dat mijn dochter veel ziek is, is weinig begrip. Het herkansen is een probleem dat geheel bij haar wordt neergelegd. Ik snap dat 
de school een streng beleid heeft maar voor kinderen die echt vaak ziek zijn is het wel moeilijk.

Klas: V4C

- Als cijfers zodanig zijn dat, bij een paar slechte cijfers je kind kan blijven zitten, er duidelijkere signalen mogen zijn vanuit school en onze 
signalen werden een beetje weggewuifd.

- omdat ik daar in de praktijk echt niets van merk. als het kind onderpresteert moet je als ouder zelf naar oplossingen zoeken, school 
organiseert niets

Klas: V5A

- Er wordt veel te weinig actie ondernomen als het kind spijbelt, en mijn kind spijbelt omdat hij de leraren niet goed vindt..........

- Ik heb het al aangegeven in mijn vorige commentaren. Door ervaring met mijn zoon geloof ik er niet meer zo in en laat het maar, ik probeer 
zelf begeleiding en hulp aan te bieden. 
De toezeggingen die in het verleden gedaan zijn, daar kwam niets van terecht. Dat is ook logisch in klassen van 32 leerlingen (6vwo vorig jaar) 
of als een leraar, die zijn mentor was, plotseling vertrekt om persoonlijke redenen....

- Weinig extra begeleiding

Klas: V5C

- geen mening

- Structureel slechte resultaten met enkele vakken over de gehele klas worden m.i. niet opgepakt

Klas: V6A

- Alle kinderen die onderpresteren worden over één kam geschoren en bestempeld als ongemotiveerd en niet prestatie gericht. Jammer.

- nvt

- te weinig aandacht voor. Beter je best doen is het advies

Klas: V6B

- nvt

- Zeker bij  mij oudere zoon is de afstand tot een aantal leraren te groot. Het HLZ weet oudere pubers te weinig te boeien. Het zou goed zijn als 
er meer jonge inspirerende leraren zouden zijn.

Klas: V6C

- Ik ben nooit uitgenodigd voor een gesprek

- Weinig hulp bij gebrek aan voldoende oefening voor bepaalde vakken en sommige klassen overvol waardoor er weinig geleerd kan worden
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Onderzoek: Tevredenheid Ouders

Nr Vraag N Domeinen Inspectie

16 De school biedt het onderwijs dat zij belooft. OP1. Aanbod

17 De school besteedt voldoende aandacht aan de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden.

OP1. Aanbod

18 De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. OP1. Aanbod

19 De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (niveau, 
leerweg, sector, profiel).

OP1. Aanbod

21 De school houdt rekening met de specifieke talenten van mijn kind. OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

22 Ik heb een goed beeld van de studievorderingen van mijn kind. OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

23 Ik heb voldoende gesprekken over de onderwijsvorderingen van mijn kind. OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

24 Er is persoonlijke aandacht voor mijn kind. OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

25 Mijn kind wordt goed geholpen als hij of zij onderpresteert. OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

29 Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor. OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

30 Ik heb een goed contact met de mentor van mijn kind. OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

31 Ik zou meer contact willen hebben met de mentor van mijn kind. OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

32 De leerlingbegeleiding vind ik goed. OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

34 De school beschikt over goede, vakbekwame leraren. OP3. Didactisch 
handelen

35 Leraren doen wat extra's voor mijn kind. OP3. Didactisch 
handelen

45 Mijn kind heeft dit schooljaar teveel lessen gemist door lesuitval. OP5. Onderwijstijd

46 De school heeft een duidelijk beleid om lesuitval te beperken. OP5. Onderwijstijd

49 Ik voel mij betrokken bij de school. OP6. Samenwerking

59 Mijn kind voelt zich veilig op school. SK1. Veiligheid

60 De omgeving van de school is aangenaam en veilig. SK1. Veiligheid

61 Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school bedreigd. SK1. Veiligheid

62 Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school gepest. SK1. Veiligheid

63 Mijn kind is dit schooljaar digitaal gepest door leerlingen van de school. SK1. Veiligheid

64 Mijn kind is dit schooljaar door leerlingen van de school gediscrimineerd. SK1. Veiligheid

65 Mijn kind is dit schooljaar op school bestolen. SK1. Veiligheid

66 Er wordt veel vernield in en rond de school. SK1. Veiligheid

67 Hier kunt u een toelichting geven over een veiligheidsaspect (over pesten, 
discriminatie, diefstal, vernielingen):

SK1. Veiligheid

68 De leraren behandelen mijn kind met respect. SK2. Pedagogisch 
klimaat

69 De school wordt goed onderhouden. SK2. Pedagogisch 
klimaat

70 Het schoolgebouw is goed ingericht voor lessen en activiteiten. SK2. Pedagogisch 
klimaat

71 De leraren weten goed orde en rust te houden. SK2. Pedagogisch 
klimaat

72 De leraren nemen mijn kind serieus. SK2. Pedagogisch 
klimaat
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73 De leraren zetten zich voor 100 procent in. SK2. Pedagogisch 
klimaat

74 Leraren staan mij goed te woord als ik vragen heb. SK2. Pedagogisch 
klimaat

76 Ik ben tevreden over de resultaten van mijn kind. OR1. Resultaten

77 De school doet er alles aan dat mijn kind goede cijfers en resultaten haalt. OR1. Resultaten

78 De school staat erom bekend dat leerlingen goed presteren. OR1. Resultaten

79 De school spoort aan tot betere prestaties van de leerlingen. OR1. Resultaten

81 Ik verwacht dat mijn kind met een goed diploma de school verlaat. OR1. Resultaten

83 De mening van ouders telt mee op deze school. KA3. Verantwoording en 
dialoog

84 Er zijn voldoende mogelijkheden om als ouder je mening te geven. KA3. Verantwoording en 
dialoog

85 De school neemt mijn klachten serieus. KA3. Verantwoording en 
dialoog

86 Er worden dingen beloofd die niet waargemaakt worden. KA3. Verantwoording en 
dialoog

87 Hier kunt u toelichten welke zaken volgens u niet of juist wel waargemaakt 
worden.

KA3. Verantwoording en 
dialoog

88 Ik ben tevreden over de inzet van de ouderraad. KA3. Verantwoording en 
dialoog

89 Ik ben op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad. KA3. Verantwoording en 
dialoog

91 Ik ben tevreden over deze school.

92 De school staat goed bekend.

93 Er worden door de school voldoende activiteiten georganiseerd.

94 Er worden door de school leuke activiteiten georganiseerd.

95 Mijn kind heeft er moeite mee om thuis het huiswerk te maken.

100 Hier kunt u een toelichting geven over de spreiding van het huiswerk en 
andere huiswerkzaken.

105 Mijn kind is op het goede niveau ingestroomd. OR1. Resultaten

124 ... de open dag goede informatie over de school gaf. 

125 ... de school veel activiteiten organiseert. 

126 ... de school het maximale uit de leerling haalt en goed onderwijs geeft. 

127 ... de inspectie een positief oordeel heeft over de school. 

128 ... de leerkracht van de basisschool mij dat adviseerde. 

129 ... familie ook naar deze school is gegaan. 

130 ... de school goede begeleiding geeft.  OP2. Zicht op 
ontwikkeling en 
begeleiding

131 ... de leraren en andere medewerkers op een leuke manier met leerlingen 
omgaan. 

SK2. Pedagogisch 
klimaat

132 ... dit een moderne school is. 

134 ... dit een school is waar je veel keuzemogelijkheden hebt. 

135 ... de school een positief beeld laat zien bij Scholenopdekaart. 

136 ... het gebouw er aantrekkelijk uitziet. 

137 ... de school een veilig gevoel geeft.  SK1. Veiligheid

138 ... de sfeer op de open dag goed was. 

139 ... de school goed bekend staat. 

140 ... de locatie gunstig is. 

141 ... de school een duidelijke identiteit  heeft. 

142 Welk "rapportcijfer" zou u de school willen geven? 

143 Hier kunt u een opmerking maken over de school. Dat kan zowel positief 
zijn als kritisch, zowel over het verleden als de toekomst. Dit is anoniem. 

146 De sfeer op school is prettig.  SK1. Veiligheid

147 Mijn kind was de afgelopen maanden best moe als hij/zij thuiskwam vanuit 
school. 

148 Mijn kind kan goed opschieten met klasgenoten.  SK1. Veiligheid

149 Ik heb weleens onenigheid met een leraar zonder bevredigende oplossing. 
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De negatieve stellingen zijn gemarkeerd met een *. Een relatief hoge schore op een negatieve stelling betekent dat er vaak voor 'oneens' of 'zeer 
oneens' is gekozen. Dit in tegenstelling tot een normale (positieve) stelling waarbij een hoge score betekent dat er vaak voor 'eens' of 'zeer eens' is 
gekozen.
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