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UITKOMSTEN VAN TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 

Iedere twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek plaats. In juni 2016 heeft een heel aantal jullie meegedaan 
aan een uitgebreide enquête. Naast het tevredenheidsonderzoek onder ouders, hebben ook kinderen van groep 6-7-
8 meegedaan en het personeel. Na ontvangst van de resultaten zijn deze besproken met de Ouderraad, MR, het 
team en de kinderraad. Belangrijk om nu jullie allemaal in te lichten over de uitkomsten. 
In het algemeen 
Het onderzoek is afgenomen vlak voor de fusie en de start van het IKC. Dat betekent dat de rapportage per locatie is 
gemaakt; het geeft ons een compleet beeld hoe de tevredenheid is bij de start van deze processen. 
De enquête is afgenomen door een onderzoeksbureau dat vaak dergelijke onderzoeken op basisscholen in Neder-
land uitvoert. Hierdoor zijn de uitkomsten te vergelijken met een landelijk gemiddelde.  
Tevredenheid bij ouders 
Locatie Flierenhofstraat krijgt gemiddeld van ouders een 7,7; locatie Dr. Hoijngstraat gemiddeld een 7,8. (Landelijk 
gemiddelde is een 7,6.)  

→ Ouders noemen als sterkste punten op beide locaties: de leerkrachten, de sfeer, de identiteit en de directeur. Ou-
ders geven aan tevreden te zijn over de respectvolle wijze waarop het team met de kinderen omgaat, het met vragen 
terecht kunnen bij de leerkracht, de schooltijden en de zichtbaarheid en communicatie vanuit de directie. Tevreden-
heid t.a.v. de leerkrachten is hoog: de laagste score is een 7,6 en de hoogste een 8,9.  

→ Ouders van beide locaties geven onvoldoendes op de onderdelen: informatie over toetsresultaten en de inrichting 
van het schoolplein. Ouders van locatie Flierenhofstraat zijn daarnaast ontevreden over de zichtbaarheid en de com-
municatie vanuit de MR. Ouders van locatie Dr. Hoijngstraat zijn ontevreden over hygiëne van de toiletten.  

→ Ouders wensen meer informatie over het toetsingsbeleid en de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.  
Tevredenheid bij kinderen 
Locatie Flierenhofstraat krijgt gemiddeld van de kinderen van groep 6-7-8 een 7,6; locatie Dr. Hoijngstraat gemiddeld 
een 8,1. (Landelijk gemiddelde is een 8,1.)  

→ Kinderen noemen als sterkste punten op beide locaties de gymzaal en de gymles. Daarnaast zijn ze erg tevreden 
over de leerkrachten, de sfeer (een 9,3) en de aansluiting met kinderen in de groep (9,5). Tevredenheid t.a.v. de 
leerkrachten is hoog: een 9,0 voor de uitleg, een 9,4 voor ‘de leerkracht kent mij goed’. Kinderen scoren ’taal’ het 
laagst en Engels het hoogst.  

→ Kinderen van beide locaties geven onvoldoendes voor de hygiëne van de toiletten en het aantal computers.  
Tevredenheid bij leerkrachten 
Locatie Flierenhofstraat krijgt gemiddeld van de leerkrachten een 8,5; locatie Dr. Hoijngstraat gemiddeld een 8,1. 
(Landelijk gemiddelde is een 8,3.) 

→ Leerkrachten noemen als sterkste punten op beide locaties het onderwijs, de sfeer en de directeur. Hoog scoren 
alle deelaspecten van ‘de inhoud van het werk’, ‘samenwerking’ en ‘betrokkenheid’.   

→ Leerkrachten van beide locaties geven aan dat de werkdruk hoog is, maar beter dan het landelijk gemiddelde.   

→ Leerkrachten van beide locaties geven onvoldoendes op het aantal werkruimtes in de school en de klimaatbe-
heersing. 
Wat betreft pestgedrag 
Kinderen van beide locaties geven aan dat er (aanzienlijk) minder pestgedrag is dan het landelijk gemiddelde. Ou-
ders van beide locaties zijn tevreden over de aanpak van pestgedrag; ouders geven aan dat het goed is de zicht-
baarheid van de aanpak t.a.v. pesten te vergroten.  
Hoe nu verder?  
We zijn blij met de mooie scores! Het sterkt ons om ons onderwijs en onze aanpak verder te ontwikkelen en te ver-
diepen. Uiteraard hebben we inmiddels de onvoldoendes omgezet in actiepunten. In de Nieuwsbrief houden we u op 
de hoogte wanneer welke onderwerpen op de rol staan en wat u daar van mag verwachten. 
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Locatie Flierenhofstraat 

Flierenhofstraat 34 

6681 BZ Bemmel 

 0481-461827 

 

Locatie Dr. Hoijngstraat 

Dr. Hoijngstraat 5 

6681 XL Bemmel 

0481-464694 

 

 donatushof@delinge.nl 
Kijk ook op www.donatushof.nl 
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Rapporten mee 
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Ouderraad 
 

Koffie-ochtend  
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NIEUWE NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 

STROOM VAN WINDMOLENS AAN A15 

IKC Donatushof heeft het certificaat Lokaal Groene Energie 
van De Groene Stroomfabriek ontvangen. Net als de ande-
re scholen van Stichting de Linge krijgen we vanaf 1 januari 
2017 alle stroom van de nieuwe windmolens aan de A15. 
In het belang van duurzaamheid is dit een mooie stap. U 
rijdt er met uw kinderen vast wel eens langs. U kunt dan uw 
kind(eren) vertellen dat we bijvoorbeeld het digibord, de 
computers en het licht kunnen gebruiken dankzij de wind 
die benut wordt voor het opwekken van elektriciteit. 

Gemeente Lingewaard heeft een budget toegekend voor het organiseren van 
een 4-daagse cursus voor ouders van kinderen met een Autisme Spectrum 
Stoornis. In de cursus "Geef me de 5" worden ouders meegenomen in de we-
reld van hun kind met autisme. Voor verdere praktische informatie: ‘Geef me 
de 5 academie’, tel. 0314- 82 09 40, ma t/m do van 9.00 – 14.00 uur. 

In ieder seizoen van het jaar verschijnt onze schoolkrant ‘Donatusnieuws’. De 
redactie bestaat uit 8 enthousiaste kinderen die zich inzetten om een goede 
interviewer, schrijver of fotograaf te zijn. Ze bedenken lekkere recepten, teke-
nen een strip of schrijven de beste moppen op. De opmaak van de krant 
wordt door één ouder gedaan en de begeleiding van de redactie door twee 
ouders. De redactie is op zoek naar een extra ouder die het leuk vindt te hel-
pen bij de begeleiding.  
Heb je vragen of wil je meedoen, laat het weten door een mail te sturen aan 
Kim de Hoog of Marielle Milder (kimdehoog@live.nl of m.milder@xs4all.nl).  

 

AUTISME CURSUS VOOR OUDERS GEMEENTE LINGEWAARD 

Na de voorjaarsvakantie, in de week van 13 maart, zullen de nieuwe na-
schoolse activiteiten van start gaan. U ontvangt volgende week via de mail 
een boekje met daarin alle informatie over de verschillende cursussen. Het is 
een breed aanbod waar we hopelijk mee tegemoet kunnen komen aan de 
wensen van kinderen. Inschrijven kan vanaf 17 februari. 

FILMVLIEGEN IN DE BIBLIOTHEEK 

Wil jij graag kunnen vliegen? Of aan een flatgebouw hangen? Hoe doen ze 
dat toch in die films? Dat kun je samen ontdekken in de workshop Short Mo-
vie door Sarah Kuipers van Tiki Koko DigiLab. De workshop Short Movie is 
geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar en zal op 22 maart van 14.00 uur tot 
16.00 uur gegeven worden in de bibliotheek in Bemmel. Opgeven kan in de 
bibliotheek of via www.obgz.nl/agenda-jeugd.  

KOFFIE-OCHTENDEN VOOR OUDERS EN DIRECTIE 

Soms vragen ouders ‘Waar zijn koffie-ochtenden eigenlijk 
voor? Wat wordt daar besproken?’ Goed om dat weer eens 
onder de aandacht te brengen.  
Koffie-ochtenden zijn bedoeld voor álle ouders; het is een 

informeel moment om te horen van elkaar. Ouders geven aan welke vragen en 
opmerkingen zij hebben. Het gaat daarbij niet om het eigen kind, want dat 
wordt besproken met de stamgroepleider. Het gaat om zaken op schoolniveau. 
De directie hoort op deze manier rechtstreeks welke geluiden er zijn en waar 
acties nodig zijn. Het is ook een moment waarop bepaalde onderwerpen toege-
licht kunnen worden. Daarnaast is het gewoon gezellig en leren we elkaar beter 
kennen! 
De koffie-ochtend duurt ongeveer drie kwartier; voor ouders van beide locaties; 
de ene keer op Flierenhofstraat, de andere keer op Dr. Hoijngstraat. 
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