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Eerst en vooral een hartelijke dankjewel aan iedereen die de enquête invulde. Iets meer dan de helft
van de ouders heeft dit gedaan. De verwerking is ondertussen gebeurd.
85 % of meer van de ouders waren positief over


Mijn kind gaat graag naar school.



Mijn kind krijgt een gepaste hoeveelheid huiswerk.



Ik ervaar wederzijds respect tussen de leerlingen, leerkrachten en ouders.



Ik krijg duidelijke info over de vorderingen van mijn kind.



Als ik met een probleem zit, doet de school er iets aan.



De verkregen informatie in verband met Smartschool is duidelijk en voor mij een meerwaarde.



Ik ben tevreden over de hygiëne op school.



Ik vind het schoolgebouw veilig.



Als ouder voel ik me welkom op school.

De volgende vragen scoorden minder. We bekijken hoe het beter kan en we houden jullie op de hoogte
welke acties hieruit voortvloeien.


Mijn kind kan zijn/haar huiswerk alleen maken.



Mijn kind wordt aangemoedigd om al zijn talenten te ontwikkelen.



Ik ben op de hoogte van de werking van het oudercomité.



Ik vind de schoolomgeving veilig.

Verder appreciëren we dat jullie vinden dat de directie, klasleerkrachten, zorgcoördinator, turn- en
godsdienstleerkrachten en secretaressen vlot bereikbaar en behulpzaam zijn.
Het opvolgen van berichten via Smartschool gebeurt vooral via de app, daarna per mail en ten slotte
door in te loggen.
Het is voor ons een geruststelling dat de meeste ouders de maandelijkse nieuwsbrief lezen en dit
doet de grote meerderheid via berichtgeving op Smartschool. Het is wel doodjammer dat 5% de
brief nooit leest en daardoor belangrijke informatie over het reilen en zeilen van onze school
misloopt.

De schoolwebsite en de klasblogs worden vooral maandelijks bekeken. Jammer dat bijna 20% dit nooit
doet. Op de blogs vind je vooral foto’s van je spruit in actie tijdens klasuitstappen of tijdens
muzische activiteiten. Neem eens even de tijd om die te bekijken.
Het inrichten van de naschoolse workshops wordt als positief ervaren. 15% van de ouders die de
enquête invulden, maakt er ook gebruik van. Houd Smartschool en de huiswerkkaft in het oog, want
half juni maken we het aanbod naschoolse workshops voor het schooljaar 2017-2018 bekend en kan je
meteen inschrijven. De workshops zijn niet alleen voor diegenen die anders naar de naschoolse opvang
van ’t Alvermanneke gaan. Ook andere leerlingen zijn welkom. Om de workshops door te laten gaan,
zijn we immers genoodzaakt om minstens 10 deelnemers te hebben.
Voor de deelname aan de workshops ontvang je een fiscaal attest.
Onze belangrijkste werkpunten zijn:

Dankjewel voor deze pluimen:

Het Zonnewijzerteam

