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Resultaten | Gemiddelde score

Resultaten | Per domein

Uitkomsten | Waar zijn we trots op
Leerlingen en ouders:
• zi jn blij met de kleinschaligheid van onze school. Iedereen kent elkaar 

en spreekt elkaar;
• vinden de s feer prettig en veilig, met duidelijke regels;
• waarderen de vakbekwaamheid en toegankelijkheid van de 

leerkrachten . “De aardige juffen en meesters helpen als het nodig is’;
• Vinden dat er naast leren voldoende ruimte is voor spelen, bewegen en 

creativiteit.

Vernieuwd team met lef. We zijn in beweging en nemen leerlingen en 
ouders hierin mee. De leerlingen worden uitgedaagd om onderzoekend 
kennis en vaardigheden te leren. Daarbij wordt uitgegaan van de 
belevingswereld van de leerlingen. Ouders waarderen dat de school bezig is 
met de vernieuwing van het onderwijs. 

Uitkomsten | Aandachtspunten

• Onder het motto Leren met lef! richten we ons onderwijs zodanig in 
dat leerlingen met ondersteuning van de leerkracht hun eigen 
leerdoelen bepalen, passend bij hun eigen belevingswereld, talenten en 
leerstijl. 

• Met ons vernieuwde schoolgebouw en schoolplein (eind 2018) dagen 
wij leerlingen gedurende gehele schooldag op een natuurlijke wijze uit 
meer te bewegen. Dit draagt bij aan een gezonde leefstijl en de 
cognitieve ontwikkeling.

• Samen met ouders gaan we op zoek naar nieuwe inzichten die 
bi jdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, onze 
leerling bijvoorbeeld in de vorm van een Wereldcafé.

• Ouders kunnen ti jdens inloopochtenden een kijkje komen nemen in de 
klas en ervaren hoe wij ons onderwijs inhoud geven.

• Met een nieuw digitaal ouderportaal en een nieuwe website 
verbeteren  we onze communicatie  met de ouders.

Resultaten | Respons

De resultaten van een onderzoek zijn 
voora l bruikbaar a ls er door voldoende 
mensen is meegewerkt. Wat ‘voldoende’ 
i s  hangt ook af van de grootte van de 
doelgroep. Bij een kleine doelgroep is 
een hoger percentage deelnemers nodig 
om de resultaten geldig (representatief 
voor de hele doelgroep) te laten zijn 
dan bij grote doelgroepen.

Volgens een set vuistregels is dit 
onderzoek voor zowel ouders als 
leerlingen representatief.

Resultaten | Rapportcijfer

Het rapportcijfer wordt vastgesteld aan
de hand van één vraag. Bi j een kleinere
doelgroep ontstaan daardoor soms
grotere verschillen met de OPSPOOR-
en landelijke gemiddelden.

Ouders van obs De Fuut geven
gemiddeld een iets lager rapportcijfer
dan het landelijk gemiddelde en lager
dan 2014.

Net als bij ouders ligt bij leerlingen het
rapportci jfer op obs De Fuut lager dan
het landelijkgemiddelde en lager dan
het vorige onderzoek.

De stellingen worden gescoord op 
een vierpuntsschaal:
1- Oneens
2- Meer oneens dan eens
3- Meer eens dan oneens
4- Eens

Er wordt pas gesproken van een
opvallend verschil ten opzichte van
de landelijke- en de OPSPOOR-
gemiddelden als het verschil gelijk
of groter is dan 0,3.

In maart 2018 is op alle scholen van OPSPOOR een kwalitei tsonderzoek
uitgevoerd, waarbi j aan leerlingen, ouders , medewerkers en leidinggevenden
gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor dit onderzoek is gebruik
gemaakt van de vragenlijst Qschool PO van B&T Organisatieadvies.
Op deze poster kunt u lezen hoe ouders en leerlingen aankijken tegen het
onderwijs op obs De Fuut; waar zi j tevreden over zijn en wat nog extra aandacht
nodig heeft. Ook ziet u hoe de resultaten van obs De Fuut zich verhouden tot de
gemiddelde resultaten op alle OPSPOOR scholen en de landelijke gemiddelden. In
2014 is er ook een onderzoek ui tgevoerd, waardoor er op sommige onderdelen
een trendvergelijking met de huidige resultaten mogelijk is.
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