
Kwaliteitsonderzoek 2019

Uitkomsten | Waar zijn we trots op?

1. Schoolklimaat / sfeer.
2. Duidelijke regels.
3. Ouderbetrokkenheid.
4. Prettige leeromgeving “leerlingen komen met 

plezier naar school".
5. Leerlingen geven aan te worden gezien door de 

leerkrachten en krijgen kansen zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen.

6. ICT-vaardigheden van leerlingen.
7. Goed leerling- en onderwijsvolgsysteem.
8. Adequate ondersteuning voor de leerlingen.
9. Leerkrachten blijven zichzelf professionaliseren.

Uitkomsten | Ambities

1. Talenten van leerlingen en 
leerkrachten optimaal inzetten.

2. De leerlingen handvatten 
geven om op het gebied van 
(media) sociaal vaardiger te 
kunnen reageren en handelen.

3. Doorontwikkelen van 
ouderbetrokkenheid.

4. Borgen van het aanbod op het 
vakgebied techniek.

Kwaliteitsonderzoek Agora
In januari en begin februari 2019 is op alle scholen van Stichting Agora een
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen, ouders, medewerkers en
leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor dit onderzoek
is gebruik gemaakt van de vragenlijstenset Qschool primair onderwijs van B&T
Organisatieadvies, aangevuld met enkele eigen vragen.
Op deze poster leest u hoe ouders en leerlingen aankijken tegen de school en het
onderwijs op WormerWieken, waar zij tevreden over zijn en wat in hun ogen nog wat
extra aandacht nodig heeft. Ook ziet u hoe de resultaten van WormerWieken zich
verhouden tot het landelijk gemiddelde.

Resultaten | Respons

De resultaten van een

onderzoek zijn vooral

bruikbaar als er door

voldoende mensen is

meegewerkt. Wat ‘voldoende’

is hangt af van de grootte van

de doelgroep. Bij een kleine

doelgroep is een hoger

responspercentage nodig om

de resultaten als geldig

(representatief) voor de

mening van de hele doelgroep

te beschouwen dan bij grote

doelgroepen. Volgens een set

vuistregels is dit onderzoek

voor ouders en leerlingen

representatief.

Resultaten | Rubriekscores

Resultaten | Rapportcijfer

Het gemiddelde rapportcijfer wordt vastgesteld aan de
hand van één vraag: welk rapportcijfer geef je de
school? Op basis van dit rapportcijfer zijn beide groepen
ten opzichte van 2014 positiever geworden. Ouders zijn
net iets minder tevreden dan landelijk gemiddeld.
Leerlingen in groep 6, 7 en 8 zijn in 2019 juist beduidend
positiever dan kinderen op andere basisscholen in
Nederland gemiddeld.
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* Bij deze vraag is 
een lage score 
positief, want: 
omgekeerde 
antwoordschaal

** Antwoordschaal loopt bij deze 
vragen van 1 (laag) tot 5 (hoog)


