Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen

Arnhem, 2 juli 2019
Ref.nr.: d-1819-270/SLS/WRK
Betreft: samenvatting kwaliteitsonderzoek 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In februari 2019 hebben we een tevredenheidsmeting gehouden onder alle
ouders/verzorgers, leerlingen en personeel. Hieronder een samenvatting met
daaronder de actiepunten die voor ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn en die de
schoolleiding oppakt in het komende schooljaar.

A. Respons ouders
26%

B. Rapportcijfers 2019 en 2017
Rapportcijfers:
Ouders
2017
7,3
2019
7,4

Leerlingen
7,1
7,1

De rapportcijfers van ouders en leerlingen zijn vrijwel gelijk gebleven t.o.v. het vorige
onderzoek in 2017.
Verschillen 2017-2019
Opvallende verschillen voor de doelgroepen onderwijzend personeel (OP), ouders en
leerlingen.

Algemeen
1. Ouders, leerlingen, OP zeer positief over sfeer op school.
2. Alle doelgroepen zeer kritisch over ItsLearning.
Open vragen:
3. positief over sfeer, collegialiteit, leerlingfocus, multiculturaliteit.
4. verbetering behoeft visie, aansturing/aanspreken, ICT.

Ouders, aanvullend
5. Ruim 1/3 ouders vindt dat leerlingen niet goed leren plannen.
6. Ruim 1/3 vindt ook dat leerlingen onvoldoende feedback krijgen op toetsen.
Open vragen:
7. Kleinschaligheid vwo en ook de fysieke afscheiding wordt opvallend vaak genoemd
als positief punt door vwo-ouders

C. Scholen op de Kaart
Olympus College

Leerlingentevredenheid
Leerlingen – schoolklimaat
Leerlingen – veiligheid
Ouders – tevredenheid

2019
6,6
7,1
9,4
7,8

2018
6,5
7,1
9,5
7,8

Landelijk
gemiddelde
2018
6,5
6,7 – 7,2*
8,9 – 9,3*
8,0
(2017)

* wisselend per schoolsoort
Actiepunten n.a.v. de meting 2019:
• Besluit over één ELO met een koppeling naar Magister. Met ingang van schooljaar
2020-2021 komt er een nieuwe ELO. Er komt een aanbestedingstraject
Quadraambreed, waarin we deze eis specifiek opnemen.
• We gaan onderzoeken of we in schooljaar 2020-2021 kunnen starten met een device
per leerling.
• In de mentormethode gaan we extra aandacht besteden aan het voorkomen van
pesten in de klas en op school.
• In leerjaar 1 en 2 gaan we werken aan planningsvaardigheden. We gebruiken daarbij
o.a. een door school ontwikkelde papieren agenda.
• In de lessen gaan we extra aandacht besteden aan het coachen van leerlingen. Hier
gaan we ook docenten in scholen.
Met vriendelijke groet,
Directie Olympus College

