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Sprankel! 
Pr. Margrietstraat 6, 
8152 BM Lemelerveld 
tel; 0572-372010 
tel; 06-12704270 
directie.sprankel@catent.nl 
 
 
Lemelerveld, 26 augustus  2019. 

 
 
Aan de ouders van Sprankel! 
 
 
Betreft: Conclusies Ouderenquête mei 2019 n.a.v. uitslag en plan van aanpak. 
 
 
 
Het team van leraren en de commissies SAC en MR hebben de uitslag van de in mei 
gehouden enquête bekeken en geanalyseerd. We zijn erg tevreden met het 

gemiddelde; 3,59.  Dat is een goed! (schaal van 1 tot 4). We scoren op geen één 

vraag lager dan een 3! In tegenstelling tot eerdere jaren hebben we nu een hoog 
respons van 48% van de ouders. Daarmee wordt dit onderzoek als voldoende 
beoordeeld. Van elk onderdeel zijn de sterke punten én de aandachtspunten eruit 
gelicht. Enerzijds omdat we hier trots op zijn maar ook  omdat we deze feedback  
willen benutten en deze punten kunnen leiden tot onderdelen waar we iets mee 
kunnen, moeten maar vooral ook willen. Of omdat het verstandig kan zijn om deze uit 
te leggen zodat het verhelderend werkt. Hieronder volgt een opsomming van alle 
getoetste indicatoren. Om het te borgen is er ook een plan van aanpak geschreven. 
Op de volgende  bladzijden ziet u in een overzicht een weergave van de totale 
scores/ opbrengsten per onderdeel. Daarna komt telkens de uitsplitsing en het plan 
van aanpak per onderdeel.  
We hebben u expliciet gevraagd om uw mening over het opzetten van een BSO aan 
onze school. Op pagina 7 en 8  treft u hier meer uitleg over. Als u nog vragen/ 
opmerkingen heeft, dan horen we die graag. 
 
 
Namens alle geledingen, 
 
 
Mariëtte Reimert, 
Directeur Sprankel! 
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PLAN VAN AANPAK  
Kwaliteitszorg(3.55) 

Informeren en communiceren blijven speerpunt nummer 1. Alles valt of staat met 
een open en  duidelijke communicatie. Over dit onderdeel zijn ouders zeer 
tevreden. Met een score van 3,55 is  dit een goed. Dat maakt dat wij kunnen 
vaststellen dat we de ingezette koers moeten voortzetten en er zorg voor dragen 
dat dit gehandhaafd blijft. 
 
 Sterke communicatiemiddelen van Sprankel!; 

 nieuwsbrief 

 website 

 facebook 

 schoolgids  en schoolkalender 

 ouderavonden 

 huisbezoeken 

 informatieavond 

 persoonlijk contact 

 laagdrempelig 

 inloopspreekuren 

 positieve berichten van ouders 

 luisterende leraren en directie 
    
 Sterke punten  in de kwaliteitszorg van de school; 

1. De schooldirectie is vakbekwaam en toegankelijk (3,71) 
2. De school staat goed bekend (3,69) 
3. De school voldoet aan mijn verwachtingen, ik ben tevreden (3,65) 

 
 Aandachtspunten voor communicatie van Sprankel!; 
Op deze onderdelen scoren we onvoldoende en we willen  kritisch kijken naar onze 
kwaliteitszorg en daarom hoger inzetten op de volgende onderdelen; 

1. IB is niet altijd goed bereikbaar. Groot takenpakket in relatie tot uren (3.20) 
2. De school informeert ouders regelmatig over wat zij wil verbeteren (3,37) 
3. Bundel alle informatiestromen in één platform  

 
Plan van aanpak kwaliteitszorg; 
       
De ouderenquête voorziet voor een deel in deze verwachting. Onze school neemt 
deze 1 x per 2 jaar af. Dat is frequenter dan de verplichte enquêtering (1 x per 4 
jaar). In de nieuwsbrief wordt regelmatig gevraagd om uw mening omtrent de 
voortgang op onze school en/of juist over de veranderingen.  
We nodigen u van harte uit om hier actief op te (blijven) reageren. Daarnaast wordt 
dit vraagstuk in de geledingen - OR, SAC en MR-  regelmatig  besproken  en de 
onderwerpen kunnen zeer divers zijn. Wij zullen alerter zijn op het informeren van de 
voortgang in veranderonderwerpen en de inhoud van onze studiedagen. U kunt deze 
geledingen (afvaardiging van u als ouders) ook benutten als vraagbaak. Maar 
Sprankel! profileert zich juist sterk met open communicatie en laagdrempeligheid. 
Dus ouders, kom en vertel ons over uw verwachtingen, wanneer u zich niet gehoord 
voelt. We willen juist samen optrekken in het belang van uw kind(eren). Door uitval 
ten gevolge van ziekte hebben we alle zeilen bij moeten zetten om dit intern op te 
vange. Ondanks de inzet kan het de indruk opgeleverd hebben dat dit minder 
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adequaat en effectief was dan daarvoor. Gelukkig heeft de begeleiding naar kinderen 
gewoon doorgang gekregen omdat we veel externe ondersteuning erbij betrekken en 
daardoor minder kwetsbaar zijn in geval van ziekte.  
De nieuwe schoolapp zal voorzien in een bundeling van informatiestromen via één 
kanaal.  

  
Onderdeel Aanbod (3.48); 
Sterke punten; 

1. School besteedt veel aandacht aan normen en waarden (3.62) 
2. School besteedt voldoende tijd aan werken met computer (3,58) 
3. Aanbod voor normen en waarden en actuele thema’s(3.61) 

Aandachtspunten; 
     1. Meer  aandacht te geven aan creatieve vorming (3.33) 
     2. Meer aandacht voor verrijking door plusklas en levelwerk (3,30 
     3. Meer aandacht voor andere culturen (3.36) 
 
Plan van aanpak/ voortgang; 
In het komende schooljaar gaan we verder insteken op het speerpunt didactisch 
handelen van leerkrachten en dan met name op het onderdeel verdiept leren van en 
met kinderen.  
1.1.De creatieve muzikale vorming krijgt aandacht m.b.v. een vakleerkracht muziek. 
Wat betreft overige creatieve vorming zijn we steeds meer verbindingen aan het 
leggen tussen lesstof en creatieve vorming c.q. aanvulling en daardoor betekenisvol 
leren in IPC. We zullen dit onder de loep nemen bij de volgende trainingen van IPC 
om te beoordelen of dit verhoudingsgewijs goed genoeg geborgd is.  
2.1. Wat betreft plusklas  wordt er wisselend door u ervaren. De term plusklas wordt 
als een prestatiemiddel ervaren. Goed dat het aan bod komt, maar het hoeft niet zo 
prominent op de voorgrond met bv. klasbord of presentatie. Dat is niet goed voor het 
zelfvertrouwen van andere leerlingen. Ook de middenmoot heeft behoefte aan 
uitdaging. We hebben hier intern over gesproken en willen er scherp op zijn dat 
meldingen over de groep divers zijn en het zeker niet de bedoeling is om een 
bepaalde groep op de voorgrond te plaatsen. Meld het bij de groepsleerkracht als dat 
gevoel blijft bestaan en wacht niet tot een ouderenquête. 
3.1. Het besteden van aandacht aan andere culturen zit verweven in ons dagelijkse 
lesaanbod zoals nieuwsbegrip/ methodisch/  weekjournaal / alle IPC thema’s en 
soms projectmatig (denk aan Oegandees kinderkoor onlangs).  
 
Onderdeel Tijd (3.66); 
Op dit onderdeel scoort op bijna alle vragen zeer hoog . 
Sterke punten ; 

1. Op tijd beginnen + stoppen (3.51) 
2. Geen lesuitval (3.88) 
3. Schooltijden(3.80) 

Aandachtspunten: 
      1.  Het hek gaat niet op tijd open (08.10= 08.10 uur) 
      2.  De oudergesprekken teruggebracht naar 1 verplicht gesprek in het jaar wordt      
           niet als prettig en welkom ervaren 
 
 
Plan van aanpak; 
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We zijn ons bewust van het feit dat we soms te laat naar buiten komen. Wij wijten dat 
aan ons gezellig samenzijn maar dat mag natuurlijk geen reden zijn om dit in stand te 
houden. We streven er naar om vóór 08.10 uur naar buiten te gaan zodat we ons 
aan de afspraken houden. Dit geldt ook voor het laat naar buiten komen van 
kinderen na de eindtijd. Dit betreft vooral kinderen die klassenbeurt hebben. We 
hebben afgesproken dat de klassenbeurt om 14.45 uur ten einde moet zijn. Voor de 
groepen waar het klassenbeurtsysteem van kracht is, zal het rooster toegestuurd 
worden aan ouders zodat u weet in welke week in het schooljaar dit van toepassing 
is voor uw kind(eren). 
 
Onderdeel; Pedagogisch handelen(3.65); 
Sterke punten; 

1. De leraar stelt zich positief op (3.74) 
2. De leraar toont respect voor mijn kind (3.72) 
3. De leraar laat je uitspreken, doet aardig en is belangstellend (3,70) 
4. Er heerst een veilig klimaat en het zelfvertrouwen wordt ondersteund 

(3,75) 
 

  Aandachtspunten: 
1. Opmerking ouders; kinderen leren schuttingtaal van andere (jonge) 

kinderen. Is hier wel aandacht voor? 
2. Opmerking ouders; Opvallend dat er vaak dezelfde kinderen gekozen 

worden om voor te lezen, te zingen etc. Dat voelt als achterstellen.  
 
Plan van aanpak; 
Alhoewel er geen score lager dan 3,42 is, willen we met meer bewustzijn handelen 
over met name punt 2. Dit zijn nooit expliciet keuzes om kinderen voorrang te geven 
want alle kinderen zijn als mens voor ons gelijk. We willen wel erkende ongelijkheid 
bieden in lesstof en soms in benadering om optimaal tegemoet te komen aan het 
welbevinden van ieder kind. 
We hebben afgesproken dat de leraar een lijstje gaat bijhouden met gekozen 
kinderen voor bijzondere activiteiten. Dat houdt ons scherp en bewust. 
 
Onderdeel;  Didactisch handelen( 3.63) 
Sterke punten; 

1. Leerkrachten werken HGW; Hoe kan ik je helpen? (3.68) 
2. Leerkrachten zijn vakbekwaam (3.71) 
3. De leraar kan goed uitleggen (3.63) 

Aandachtspunten; 
      Geen. Alle scores op dit onderdeel zijn hoger dan 3.6) 
Plan van aanpak; 
Het speerpunt didactisch handelen van onze school is niet zomaar gekozen. En het 
werpt zichtbaar betere scores op in deze enquête t.o.v. de vorige enquête. De 
combinatie van groei in professionele ontwikkeling van de leraren in combinatie met 
veranderde didactische aanpakken (korte instructies daar waar kan en invoering IPC 
zorgen voor verdiept leren op alle niveaus. Hiervoor hebben we ook in de komende 
periode teamtrainingen en lesobservaties in alle groepen. 
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Onderdeel afstemming( 3.62) 
Sterke punten; 

1. Leraren hebben zicht op sterkere en zwakkere punten van mijn kind (3.57) 
2. Taalgebruik leraar is correct (3.74) 
3. De leraar houdt rekening met het niveau van mijn kind (3.55) 
4. Opmerking ouder; ik heb de leraar weinig gesproken en weet eigenlijk niet 

voldoende om alle vragen hieromtrent te kunnen beantwoorden 
 
Aandachtspunten;  
Geen. Alle scores liggen boven 3,55. 
 
Plan van aanpak onderdeel afstemming; 
We hebben gemerkt dat er reduceren van de geplande oudergesprekken in het 
vorige schooljaar niet als een onverdeeld succes wordt ervaren door zowel leraren 
als ouders. Daarom hebben we besloten dat het geplande oudergesprek over 
welbevinden in november uitgebreid wordt met een gepland gesprek n.a.v. de 1e 
toetsperiode en het winterrapport (1e rapport begin febr.) Zo stimuleren we dat wij 
elkaar tenminste 2x per jaar georganiseerd spreken over zowel het welbevinden als 
het leerrendement van uw kind. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan dat u altijd bij 
behoefte een afspraak tot gesprek mag maken. Daar is geen enkel voorbehoud voor 
nodig. 
 
Actieve en zelfstandige rol van leerlingen( 3.6); 
Sterke punten; 

1. De leraar laat mijn kind(eren) voldoende samenwerken (3.62) 
2. De leraar laat mijn kind(eren) voldoende zelfstandig werken ( 3.65) 
3. Kinderen krijgen voldoende eigen verantwoordelijkheid (3.62) 
4. De leraar boeit mijn kind in voldoende mate (3,64) 

Aandachtspunt; 
Geen. Alle scores liggen boven 3,5 
 

Plan van aanpak onderdeel; actieve en zelfstandige rol l.l.;  
Gekoppeld aan de doorgevoerde veranderingen op didactisch gebied (IPC), volgt 
onlosmakelijk het meer coachend begeleiden van kinderen. Kinderen hebben 
hierdoor meer regie en actieve betrokkenheid op hun eigen leren. Dat is zichtbaar en 
merkbaar. Ze zijn dol op IPC’en.  Tegelijkertijd waarborgen we -door de hoofdvakken 
in de ochtend aan te bieden- een beredeneerde voortgang van de basiselementen 
zoals taal, spelling en rekenen op niveau.  
 
Onderdeel schoolklimaat(3.68); 
Sterke punten; 

1. Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school (3.64) 
2. De school ziet er verzorgd uit (3.67) 
3. Leraren en directie vormen een goed team (3,67) 
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4. School behandelt iedereen respectvol (3,72) 
5. De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders(3,69) 
6. De speelplaats is een veilige en prettige ontspanning voor leerlingen (3.67) 
7. De sfeer op school is goed(3,72) 

Plan van aanpak; Vasthouden! 
 
Onderdeel zorg en begeleiding(3.48); 
Sterke punten; 

1.School biedt hulp aan kinderen (3.43) 
2.Mijn kind wordt goed begeleid door de leerkracht/ school(3.46) 
3.School begeleidt ouders goed bij de keuze naar het VO (3,70) 
4.De school informeert mij over de extra begeleiding van mijn kind (3.43) 

Aandachtspunt; 
 1 De school organiseert voldoende gespreksmomenten (3,36)  
Opmerking ouders;  

 Oudergesprekken zijn oppervlakkig door tijdsdruk 

 ‘Gewone’ leerlingen willen ook uitgedaagd worden, niet alleen 
plusklaskinderen 

 Jammer dat er nog maar 1 gespreksmoment is. 
 
Plan van aanpak; 
Eerder werd al genoemd dat we de oudergesprekkencyclus hebben herzien en dit 
gaan terugbrengen naar 2 geplande momenten en overige momenten facultatief. Bij 
zorg zijn er structureel geplande gesprekken door het jaar heen. 
We willen zeker geen nadruk op de plusklas maar willen alle kinderen zo goed 
mogelijk bedienen. Momenteel is de school op zoek naar extra ondersteuning in de 
BB om zo met kleinere groepen te werken aan extra uitdagende opdrachten. Dit kan 
op alle niveaus. 
 
Onderdeel Opbrengsten (3,48);  
Dit onderdeel gaat vooral over de leeropbrengsten, het bespreken hiervan en het 
respectvol omgaan met de uniciteit van elke leerling. 
De sterkste punten bij opbrengsten  zijn 
1. Manier van rapporteren van toetsresultaten(3,51),  
2. De toetsresultaten worden adequaat besproken(3,45) 
3. De leraar vertelt op een prettige manier over de prestaties van mijn kind (3,59) 

Opmerking ouder; Ik heb nog nooit in de schoolgids gelezen over doubleren of 
versnellen 

 
Plan van aanpak; 
Sommige ouders geven aan dat het moeilijk is om de scores te begrijpen. Tijdens het 
2e oudergesprek komt dit ook aan bod. Door het openstellen van ParnasSys kunnen 
ouders beter het proces volgen. Als het ouderportaal niet voor u toegankelijk is, 
hopen we dat u dat bij ons meldt. De schoolgids staat op onze website en wordt 
jaarlijks bijgewerkt, ook op het gebied van resultaten en doubleren of versnellen. De 
schoolgids is ook online te vinden bij; scholen op de kaart 
 
Onderdeel sociale veiligheid (3.58); 
Sterke punten; 
1.Mijn kinderen voelen zich prettig op school, in de klas en op het plein ( 3.69) 
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2.Mijn kinderen voelen zich veilig op weg van en naar school (3.56) 
3.De school is toegankelijk als ik problemen wil bespreken(3.66) 
4.De school neemt contact op als mijn kind een probleem heeft veroorzaakt (3,71) 
 
Aandachtspunten; 
Geen. Alle scores liggen boven 3,45 
Speciaal item; eigen BSO bij Sprankel!. 
Er is u gevraagd om uw mening kenbaar te maken op de vragen rondom het 
onderzoek; een eigen BSO bij de Sprankel!. Ondanks dat dit een specifiek deel is, 
dat niet voor elke ouder (nog) interessant is omdat de kinderen al groter zijn of niet 
van toepassing is, is er zeer goed gereageerd op de open vragen. Al vrij kort na de 
sluitingsdatum is hier een terugkoppeling over gegeven aan alle ouders via de 
nieuwsbrief. Dit had vooral te maken met het feit dat opstarten in het nieuwe 
schooljaar (bij positieve feedback) een doel was. Hieronder treft u een bundeling van 
de antwoorden. 
Samenvatting en bundeling van alle opmerkingen; 

1. Veel enthousiasme voor eigen BSO, liefst buiten het schoolgebouw. 
2. Duidelijk, rust en regelmaat. Alle kinderen kunnen opgevangen worden 

(peuters en op de BSO). Heel handig voor ouders. Alles onder ‘1 dak’. 
3. Zo wordt de overgang van school naar BSO veel minder spannend. 
4. Hangt af van de flexibele pakketten, dagen, begin-eindtijd en in vakanties 

open? 
5. Nee vind het niet nodig dat school dit regelt. Heb al opvang elders. Maak 

gebruik van gastouder. Had eerder gemogen, nu niet meer nodig. 
6. Het mooiste zou zijn om in een groot gebouw met alle scholen/opvangen etc 

bij elkaar te gaan zitten. Dit zodat je dan ook samen kunt werken ipv 
concurreren. Het is immers een dorp. Wie weet gaat het nog een keer 
veranderen zou mooi zijn. 

7. Een eigen BSO zal zeker voorzien in een behoefte. 
8. Ik denk dat er ruimte is in de 'markt' en dat het heel gezond is voor de 

huidige monopolie positie van de dorps-BSO. 
9. Een veilige plek waar ze samen met vriendjes kunnen spelen. Het moet 

geen schooltijd worden, dus de kinderen moeten hun vrijheden krijgen. 
10. Gezamenlijk eten en drinken. Verschillende activiteiten 

aanbieden waar ze aan deel kunnen/mogen nemen. Voldoende en een 
uitdagende beweegruimte buiten met speelgoed naar leeftijd 

11. Een prettige ruimte, waarin kinderen lekker kunnen spelen, sporten en 
gewoon kind kunnen zijn. 

12. Betrouwbare leiding. Enthousiast en zorgzaam. Goede leidsters die de 
kinderen vermaken en uitdagen voor als het kind daar open voor staat. Het 
moet vooral ontspannend zijn.  

13. Er is een goede bereikbaarheid naar ouders toe. 
14. In de vakanties leuke dingen doen die het leuk houden. 
15. Breed programma, voor elk wat wils. Zowel rustige, passieve activiteiten als 

mogelijkheden voor ruimte en beweging. 
16. Opvang bij studiedagen (gehele dag opvang als studiedag gehele dag is) 

Openingstijden tot 18:00 of 18:30 uur.  
17. Eventueel mogelijkheid om warm te kunnen eten. 

 
Plan van aanpak t.a.v. pilot onderzoek BSO bij Sprankel! 
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Inmiddels is de BSO tot stand gekomen. Na deze enquête is de aanvraag in gang 
gezet, het BSO lokaal en de buitenruimte prachtig ingericht. Een ouderavond vóór de 
zomervakantie heeft nog op veel vragen antwoord geboden. De keuring door de 
GGD is afgerond en daarmee is de BSO bij Sprankel! een feit geworden. Er zijn 
vaste en flexibele pakketten af te nemen met de maximale eindtijd op 18.30 uur. 
Kinderen kunnen desgewenst een (warme) maaltijd krijgen. Er wordt gewerkt met 
blokken van 2 uur. ( bv. 12.30 -14.30 uur/ 14.30 -16.30 uur etc.). Er is BSO op ma-di-
do-vr. met de mogelijkheid om uit te groeien tot een maximum van 48 kindplaatsen. 
 
We danken u voor uw feedback en hopen dat u ervaart dat we uw aanbevelingen 
serieus nemen. U hoeft uiteraard niet te wachten tot de volgende enquête (2021) als 
u ons eerder kunt en/of wilt voorzien van tips of tops. 
 
Namens alle geledingen, 
 
 
 
 
 
 
 
Mariëtte Reimert 
 
Directeur. 
 
 
 
 
 
 
 


