Uitslag enquête continurooster juni 2013
In juni is er een enquête afgenomen onder alle ouders van de Radboudschool. 111 gezinnen
hebben de enquête ingevuld. Hiermee vinden we dat we een representatief beeld van onze
school hebben gekregen.
In dit document geven wij een samenvatting van de enquête. Hierin zijn dan ook de reacties
die het meest genoemd zijn weergegeven. Reacties die in dit document niet terug te lezen
zijn, zijn wel in de totale evaluatie meegenomen. Uw stem is dus zeer zeker gehoord!
Hieronder ziet u per stelling hoe deze is ingevuld.
“Mijn kind vindt de doorgaande schooldag prettig”
92.78% heeft deze positief beantwoord.
7.22 % heeft deze negatief beantwoord.

“Mijn kind vindt het samen eten prettig”
89.58% heeft deze positief beantwoord.
10.42% heeft deze negatief beantwoord.
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“Wat vindt u van:”
Deze stellingen zijn als volgt ingevuld.

Op de vraag: “Wat vindt u het grootste voordeel en/of nadeel van het continurooster? ”
zijn veel antwoorden gegeven. De volgende punten zijn in de reacties het meest genoemd:
Voordelen:
 Rustig verloop van de dag, zonder teveel onderbrekingen.
 Meer regelmaat in de dag
 1 keer brengen en halen
 Geen uitzonderingen, iedereen is gelijk
 Uit school nog lange middag om te spelen
Nadelen:
 Korte lunchtijd, gehaast eten
 Tijd bij BSO is langer
 Voor sommige kinderen is het een lange dag
Bij de ruimte voor “Eventuele opmerkingen en/of verbeterpunten” zijn de volgende punten
het meest genoemd.:
 De invulling van de onderwijstijd bij de lunch.
 Wanneer gaan kinderen naar buiten? Liever pas naar buiten als iedereen “klaar” is.
 Toezicht op het schoolplein
De werktijden voor ouders worden meerdere malen genoemd, zowel positief als negatief.
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“Ik heb kind(eren) in:”
De enquête is ingevuld door ouders uit alle verschillende groepen. Dit geeft dus ook een
goede afspiegeling.

“Ik zou als ouder bereid zijn om vrijwillig te helpen als lunchassistent.”

Een aantal ouders heeft aangegeven dat dit nu niet mogelijk is in verband met jongere
kinderen thuis maar wellicht in de toekomst wel te willen helpen.
Conclusie:
Uit deze enquête kunnen we concluderen dat het grootste deel van de ouders en kinderen
tevreden is met het continurooster.
De lunchtijd en de invulling daarvan zijn duidelijke actiepunten die hieruit naar voren komen.
Hier zullen wij ons, in samenwerking met de medezeggenschapsraad, in verdiepen.
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