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Indruk van de school 

 

    5 4 3 2 1 

 

gezellig   17 36 14 0 0 ongezellig 

modern   5 22 34 5 1 ouderwets  

kindvriendelijk  27 31 8 2 0 kindonvriendelijk 

plezierig   21 31 14 1 0 onplezierig 

oudervriendelijk  19 32 11 3 0  ouderonvriendelijk 

veel extra  

activiteiten   16 28 23 1 3 weinig extra activiteiten 

zorgzaam   29 21 12 1 4 gebrek aan zorg 

maatschappijgericht  13 36 13 3 0 niet gericht op maatschappij 

warm, menselijk  24 33 8 2 0 kil, afstandelijk 

soepel, flexibel  16 37 13 2 0 star 

ordelijk   15 41 11 0 0 niet ordelijk 

betrouwbaar   25 32 6 3 1 niet betrouwbaar 

veel aandacht voor  12 35 12 6 1  weinig aandacht voor  

creatieve vakken       creatieve vakken 

veilig    16 29 16 5 1 onveilig 

 

 

 



Verschillende kanten van de school      ja nee nvt

   

Er zijn voldoende speelmogelijkheden      60 3 0 

(bos, grasveld, speelplaats, speeltuintjes).  

Er is voldoende ruimte om de fietsen te stallen.    45 17 3 

Het schoolgebouw is goed toegankelijk.     64 1 1 

Het schoolgebouw is veilig.       63 2 1 

Het brengen en afhalen van de kinderen verlopen veilig en vlot.  42 24 0 

De schoolomgeving is verkeersveilig.     33 33 1 

De speelplaats biedt voldoende spelmogelijkheden    55 9 0 

(materialen, speeltuigen). 

 

Heeft u eventuele opmerkingen/ suggesties? 

Drainage grasveld 

Te weinig fietsenrekken voor de lagere school 

Poort van de school moet op slot tijdens de schooluren 

Kiss and ride-zone aan de schoolpoort 

Kinderen meer laten spelen in het bos/grasveld 

Schoolomgeving autoluw maken 

Voorkomen dat de leerlingen samen met die van het middelbaar naar huis gaan 

Hogere poort of haag>gevaarlijk nu 

Zorgen dat middelbaar en lagere school niet dezelfde uren hebben >onveilig nu 

Grasveld vaker gebruiken 

Gevaarlijke situatie door gelijke uren met het middelbaar 

Weinig controle aan de poort bij het verlaten van de school 

Grasveld wordt te weinig gebruikt maar speelplaats is beperkt 

Het is soms lastig door de fietsers van het middelbaar. 

Zwemlessen zijn onvoldoende, ze bereiden de kinderen niet voor op zwembrevetten. 

Straat autovrij maken bij begin- en einduren. 

 

 

 



De sfeer 

Ik voel me welkom op school.      61 1 0 

Mijn kind gaat graag naar school.      61 2 2 

De leerkrachten nemen kinderen ernstig.     56 1 1 

Mijn kind wordt wel eens gepest.      25 37 3 

Er wordt op school voldoende tegen pesten gedaan.   38 15 8 

Ik ben tevreden over de rust en orde op school.    57 3 4 

 

Heeft u eventuele opmerkingen/ suggesties? 

Pesten is niet altijd te controleren maar er moet beter zicht op komen 

Misschien is het wel opportuun om het anti-pestbeleid aan de ouders toe te lichten.  Als onze 

kinderen dan naar ons toe komen, kunnen we ze verder helpen. 

Pestbeleid kan beter. 

Pestbeleid beter toelichten aan de ouders. 

De aanpak wanneer een kind gepest wordt is knap.  Er wordt onmiddellijk naar een oplossing 

gezocht. 

De kinderen worden te weinig in het oog gehouden in verband met pesten. 

Er wordt soms te laks gereageerd op pesters. 

Hangt zeer sterk van de leerkracht af. 

Aan het pesten mag dringend eens iets gedaan worden, er wordt veel niet gezien op de speelplaats. 

Heel leerkrachtafhankelijk.  

Sociale wordt moeilijker (ook na de schooluren) feestjes, groepswerk, busritten,… 

 

De informatie 

ALGEMEEN         ja nee nvt 

De informatie over de school bij de inschrijving is goed.   61 1 3 

De informatie vanuit de school is goed verzorgd en leesbaar.  63 2 0 

Ik krijg op tijd informatie (activiteiten).     59 7 0 

De schoolbrochure geeft voldoende informatie.    66 0 0 

De directeur is bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.   63 2 2 

De zorgcoördinator is bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.  48 3 12 



De klasleerkracht is bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar.  63 1 1 

De school neemt ouders ernstig.      61 1 1 

Ik krijg antwoord op mijn vragen.      58 1 2 

Ik kan kwijt wat ik wil zeggen.      58 2 2 

Ik vind de website duidelijk en overzichtelijk.    51 7 4 

 

INFORMATIEAVONDEN 

De informatieavonden voor ouders bij het begin     64 0 1 

van het schooljaar geven mij zicht op de werking van de klas. 

De kijkdag is een goed initiatief om de instapper een eerste keer  54 0 11 

te laten kennis maken met de klas. 

Er zijn voldoende oudercontacten.      60 5 0 

Er wordt een duidelijk beeld geschetst van mijn kind.   57 3 1 

 

EVALUATIE LAGERE SCHOOL 

De informatie in het rapport is duidelijk.     62 3 0 

Ik vind cijfers belangrijk.       46 17 0 

Een zachte evaluatie (smileys, sterren) geeft mij voldoende                         28        17         0 

informatie. 

Het turnrapport geeft een duidelijk beeld van mijn kind.   47 16 0 

Ik begrijp het turnrapport.       50 13 0 

Ik begrijp het leesrapport.       55 7 2 

 

Heeft u eventuele opmerkingen/ suggesties? 

Geef de informatie meer digitaal 

Kijkdagen eind augustus ook voor de lagere school 

Doorschuifuurtje (einde schooljaar) ook voor de lagere school 

 

De deskundigheid in onze school      ja nee nvt 

Er wordt goed onderwijs gegeven.      64 3 0 

De leerlingen worden goed begeleid.     60 2 4 



Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd.  64 1 0 

Leerkrachten pakken gedragsproblemen goed aan.    43 8 12 

Kinderen met leerproblemen worden goed geholpen.   45 6 11 

De leerlingenbegeleiding (CLB) is goed geregeld.    37 4 19 

De kinderen krijgen de nodige zorg en aandacht.    57 2 3 

De gebruikte lesmethodes zijn goed.     55 1 3 

Er is een goede samenwerking tussen kleuter- en lagere school.  50 4 12 

De overstap van 5-jarigen naar het eerste leerjaar     48 2 14 

wordt goed voorbereid. 

De overstap van lager onderwijs naar middelbaar onderwijs   31 3 26 

wordt goed voorbereid. 

Mijn kind wordt goed opgevolgd van 2,5-jarige tot 6de leerjaar.  52 3 6 

Mijn kind krijgt een aangepaste hoeveelheid huiswerk (L.S.).  45 12 3 

Mijn kind kan zijn huiswerk alleen maken (L.S.).    50 13 0 

 

Heeft u eventuele opmerkingen/ suggesties? 

Leuk dat ze al eens naar het eerste leerjaar mogen. 

Frans leren schrijven in het vijfde leerjaar al staat het niet in de eindtermen.  Anders hebben ze 

problemen in het middelbaar. 

Voor leerlingen met ADHD minder werk geven, anders is het te chaotisch. 

Agendamap van het vijfde is heel chaotisch, liever terug een gewone agenda. 

Communicatie zorg kan beter. 

Meer aanleren hoe ze moeten leren + meer zorg op school. 

Frans is duidelijk veranderd, het sluit nu beter aan bij het middelbaar. 

Op schoolniveau bespreken hoeveel huiswerk ze moeten maken. 

Als ouder merk je wrevel tussen de leerkrachten van de kleuterschool en de lagere school. 

 

De activiteiten 

Ik ben tevreden over: 

- De feesten die worden gevierd     62 1 2 

- De sportieve activiteiten      62 2 1 

- De schoolreizen en excursies     63 2 0 



- De activiteiten georganiseerd door de ouderraad  62 1 2 

- De organisatie van het schoolfeest    64 0 1 

- De organisatie van het grootouderfeest    50 1 12 

De samenwerking met Pinkeltje                               32 2 31 

Heeft u eventuele opmerkingen/ suggesties? 

Schoolfeest is een kopie van het grootouderfeest. Grootouders komen ook naar het schoolfeest! 

Naschoolse opvang in de school.  Anders scholen krijgen dit geregeld, dan moet het in Mariagaarde 

ook kunnen. 

Ook een grootouderfeest in de lagere school. 

 

De ouders op onze school       ja nee nvt

  

De ouderraad is een toegevoegde waarde voor de school.   74 0 3 

Ouders die willen, kunnen meedoen op school.    65 0 3 

De school betrekt de ouders goed bij activiteiten.    71 0 1 

Inspraak van ouders is mogelijk.      59 5 6 

De school luistert goed wat er onder de ouders leeft.   53 5 8 

Ik voel me als ouder betrokken bij de school.    62 4 4 

 

Heeft u eventuele opmerkingen/ suggesties? 

De school luistert wel als de ouders individueel naar de leerkracht of naar de directie gaan.  Maar er 

wordt vaak geroddeld aan de schoolpoort en de info gaat niet steeds naar de juiste mensen 

 

Imago 

Ik ben tevreden over de school.      68 1 1 

Ik ga akkoord met de visie van de school.     61 1 2 

 

Waarom koos je voor de school ? 

De school straalt een warme, huiselijke sfeer uit.  De kinderen voelen zich er direct thuis 

De school gaf mij een goed gevoel. 

Ik heb hier vroeger ook gezeten. 

Bij inschrijven had ik een goed gevoel en dat gevoel blijft nog steeds. 



Vroeger zelf gezeten, tevreden, vlakbij, kindjes gaan graag. 

Het kind staat centraal en niet de punten + lage drempel 

Ik hou van het kleinschalige, dorpse karakter van de school + ook makkelijk bereikbaar met de fiets. 

Positieve reacties gehoord + vriendjes zitten daar. 

Omdat deze het beste aansluit bij de waarden en normen die wij onze kinderen willen meegeven, de 

visie sluit hier ook goed bij aan. 

Kleinschalig en landelijk / groene school 

Was de school waar ik vroeger zelf naartoe ging. 

School is dichtbij, we zijn er zelf geweest + fijne leerkrachten en goede begeleiding. 

Dichtbij huis + we zijn er vroeger zelf geweest. 

Een kleinere school met een warm hart waar ik vroeger ook heel graag naartoe ben gegaan. 

Redelijk kleine, gemoedelijke school, iedereen kent iedereen. 

Omdat ik veel positieve reacties hoorde van ouders, elk kind dan zichzelf zijn en veel aandacht voor 

zorg + dit kan ik nu bevestigen. 

Een warme school waar het kind centraal staat + ruimte voor creativiteit, niet enkel focus op leren 

maar wel op leren leren. 

Ik hoorde er goede dingen over toen we hier kwamen wonen. 

Kindvriendelijk. 

Goede school, mevrouw de directrice is supersympathiek. 

Goede referenties. 

Als kind heb ik hier zelf school gelopen, vandaar gekozen voor de dochter.  Voor de jongste hebben 

we een andere keuze gemaakt. 

Kleinschalig, dicht bij huis, aandacht voor het kind. 

Goede naam, warme en gemoedelijke sfeer, open communicatie 

Omdat het een kleine school is wat de stap van kleuter naar lager klein maakt + mijn kind zou 

ongelukkig zijn geweest op een grote school. 

Als ouder heb ik altijd op deze school gezeten en een goed gevoel aan over gehouden;  lagere school 

geeft een minder warm gevoel dan de kleuterschool (minder persoonlijk). 

Dichtbij huis + ben er vroeger zelf geweest 

Een kleinschalige school, familiaal karakter, kleuter- én lagere school samen. 

Een kleine, gezellige school waar iedereen iedereen kent, midden in het groen. 

Onze dochter wou hier naar school, het was direct haar eerste keuze. 

Een rustige schooltijd beleven, zonder veel druk en stress 



Een kind mag kind zijn. 

Een kleine school die in de eerste plaats kijkt naar het kind en dan pas naar de prestaties. 

Waarden en normen van een katholieke school, heel toegankelijk 

 

Hiervoor geef ik de school een pluim: 

Een kind mag zichzelf zijn.  Er wordt gedifferentieerd en het kind wordt gestimuleerd in het 

ontwikkelen van zijn eigen interesses.  Ook een pluim voor de directie en leerkrachten omdat ze bijna 

elk kind bij naam kennen 

Om het belang van het kind eerst te zetten.  Het welbevinden staat centraal en dat merk je bij de 

kinderen. 

Een warme, veilige school. 

Begeleiding van de kinderen, pluimen voor de juffen voor hun dagelijkse inzet om het de kinderen 

naar hun zin te maken. 

Interesse in de kinderen 

Aangename omgeving. 

Elk kind is uniek, jullie houden van elk kind, dikke duim ! 

Goede begeleiding, extra taken als het te gemakkelijk gaat. 

Goede sfeer, opvolging in de lagere school is goed. 

De deur staat altijd open voor een gesprek of het bespreken van een probleem. 

Een leerprobleem wordt snel begeleid. 

De watersport- en bosklassen zijn super ! Vlekkeloze organisatie. 

Gepaste zorg voor kinderen die het nodig hebben. 

Individuele aandacht en zorg voor de kinderen. 

Opvang en begeleiding van leerlingen. 

Ze zijn goed bezig met de kinderen, een heel goede school ! 

De gemoedelijke sfeer tussen leerkrachten en leerlingen. 

Om het welzijn van de kinderen boven alles te plaatsen. 

Leerkrachten scholen zich regelmatig bij 

De zorgzaamheid, het enthousiasme en de openheid om iedereen een kans te willen geven. 

Mevrouw de directrice verdient een 10/10. 

Goede manier van lesgeven. 

Algemene sfeer op school, aandacht en zorg voor de kinderen. 



Een dikke pluim omdat in deze school elk kind zijn eigenheid mag behouden en niet allemaal in 

hetzelfde rijtje moeten lopen. 

Betrokkenheid, bereikbaarheid 

Leuke schoolreizen. 

Watersportklassen en spelletjes schoolfeest. 

Kinderen voelen zich er ‘thuis’ van kleuter tot 6de leerjaar. 

Heel goede zorg, altijd bereid tot dialoog. 

Het gevoel van geborgenheid. 

Toegankelijkheid van directie en juffen. 

 

Dit kunnen nog tips zijn: 

Update van de website.  Zet meer in op digitale communicatie met ouders, iedereen heeft een 

smartphone en een reminder is snel gestuurd. 

De stiptheid van de leerkrachten wanneer de schoolbel gaat: ik ben nooit op tijd weg op woensdag 

en vaak ook tijdens de week.  Als de bel gaat, moeten de leerlingen nog uit de klassen komen en vaak 

nog eerst in de rij staan voor ze naar huis mogen.  Dit zorgt voor praktische problemen aangezien 

mijn ander kind stipter stopt op school.  Daarom zou een half uur opvang al veel doen. 

Pesten moet nog beter aangepakt worden 

Pestbeleid kan beter. Ouders moeten ingelicht worden zodat we er met onze kinderen over kunnen 

spreken. 

Naschoolse opvang in de school zelf. 

Doe zo verder ! 

Meer communicatie qua leerstof, zo kan je mee volgen waar uw kind het moeilijk heeft. 

Beter en vlotter communiceren naar ouders toe. 

Afwisseling brengen in schooluitstappen (niet telkens boerderij en speeltuin). 

Meer communicatie over de zorg. 

Beter toezicht bij het verlaten van de school > veiligheid is belangrijk.  + Bij begin en einde van de 

school moet de omgeving verkeersvrij zijn. 

Voor- en naschoolse opvang zouden een meerwaarde zijn. 

Uitdagendere speeltijden. 

Pesten in het oog houden, zeker op het schoolplein. 

Communicatie per mail. 

Minder inzetten op gedragsmatige aanpak maar meer op sociale-emotionele ontwikkeling. 



Minder klassikaal straffen. 

De middagpauze een beetje korter maken en die tijd benutten om de lessen sneller te stoppen zodat 

de kinderen op school al hun huiswerk kunnen maken. 

Grote klassen meer opsplitsen. 

Kalenders vroeger meegeven. 

Loopactiviteiten tussen de middag zeker behouden! 

Toch totaalcijfers op het rapport. 

1 zorgjuf voor de hele lagere school is te weinig, meer zorg aanbieden aan leerlingen. 

Oudercontacten wat persoonlijker maken, niet enkel de cijfers bespreken maar ook hoe het kind is. 

Op schoolniveau afspraken maken rond huiswerk. 

Kalender staat niet op website van de school en schoolvrije dagen staan er te laat op. 

Betere voorbereiding van de inhoud van Frans naar het middelbaar (maar het kan ook zijn dat de 

verwachtingen van het middelbaar te hoog liggen). 

Het tonen van een ‘team’ van leerkrachten op belangrijke momenten zoals schoolfeest, infodagen en 

recepties. 

 

Dit wil ik nog even kwijt: 

De FB pagina van de ouderraad is super!  Foto’s zijn leuk voor ouders maar laten aan de 

buitenwereld ook zien dat onze school veel met/door kinderen doet.  Dat komt de school ten goede. 

De communicatie verloopt niet altijd goed met elke juf.  Kinderen moeten kansen blijven krijgen. 

Buiten het pestbeleid is het dik in orde ! 

Topschool met topleerkrachten en andere krachten ! 

Op het einde van het schooljaar valt het op dat er altijd veel cash en gepast betaald moet worden.  

Dit doet het bestaan van een maximumfactuur helemaal teniet.  Het is ook zeer moeilijk als je meer 

dan één kind hebt. 

Hij gaat heel graag naar deze school. 

Communicatie naar de ouders zou nog beter kunnen . 

Keep up the good work ! 

Mijn kinderen waren altijd erg tevreden van jullie school ! 

Doe zo verder ! 

Soms mag de school wat meer naar buiten treden en laten zien waar ze voor staan. 

Het is een goede school, ga zo door ! 

Voor- en naschoolse opvang is heel beperkt. 



Zorg is in deze school in mindere mate aanwezig. 

Het is leuk dat de leerlingen van het zesde leerjaar al betrokken worden bij het organiseren van 

verschillende activiteiten. 

Doe zo verder ! 

Meer middagsport aanbieden. 

Mijn kind kan geen huiswerk maken in Pinkeltje, kan pas na de sportactiviteit beginnen.  Naschoolse 

opvang zou veel oplossen. 

Idee voor het schoolfeest: één keer laten betalen en dan mag je zoveel spelletjes spelen als je wil; er 

zijn ook geen prijzen meer te winnen. 

Onze kinderen komen heel graag naar school. 

Doe zo verder ! 

 

 

Acties na verwerking – gepland in schooljaar 2018 – 2019  KS + LS : 

- PR van de school : activiteiten tijdig kenbaar maken 

                                    naar buiten komen met activiteiten 

                                    digitale vernieuwingen : nieuwe website, betere info 

                                                                                digitale nieuwsbrieven, kalenders 

                                                                                digitale facturatie en betalingen 

- veiligheid aan de school : communicatie met ouders, secundaire school, gemeente, 

                                   inrichtende macht,  (samenwerking met ouderraad) 

                                                toezien op organisatie bewakingen, samenwerking Pinkeltje 

                                                wegenwerken mee opvolgen (busstroken, verbreding fietspad 

                                   naar Brechtsesteenweg, gemachtigd opzichters) 

- gezondheidsbeleid : fruit promoten, geen frisdranken, gezonde snacks bij schoolactiviteiten 

                                       omgaan met PC, tablet, gsm, schermen, borden 

                                       bewegingsgezinde school : extra sportactiviteiten, beweegmomenten  

- sociale vaardigheden (ook vanuit de enquête van de lln en lkrn)     

                                    speelplaatswerking : organisatie, materialen, spel (samen met ouderraad 

                                                                          sociale omgang (speelwiel in LS) 

                                    sociale media : omgaan met gsm, facebook, foto’s & berichten             


