
1) 

TOTAAL 93 100%

school aantal procent
vrije kleuterschool 0 0,00%
kleuterschool Boomgaardstraat 0 0,00%
kleuterschool Hulstsestraat 0 0,00%
kleuterafdeling Sint-Pieter 44 47,31%
lager Sint-Michiel 0 0,00%
lager Sint-Pieter 57 61,29%

2) 

helemaal akkoord + 70
meestal akkoord ++ 22
geen mening 0 0
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 0

helemaal akkoord + 69
meestal akkoord ++ 24
geen mening 0 0
meestal niet akkoord - 0
niet akkoord -- 0

helemaal akkoord + 67

meestal akkoord ++ 23
geen mening 0 2
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 0

Mijn kind gaat graag naar school.

Als ouder voel ik me welkom op school.

Algemene tevredenheid

Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert.

Ouderbevraging juni 2017 - Vrije Scholen Kuurne

In welke school is uw kind ingeschreven?
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helemaal akkoord + 52
meestal akkoord ++ 25
geen mening 0 14
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 1

helemaal akkoord + 57
meestal akkoord ++ 23
geen mening 0 11
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 1

helemaal akkoord + 63
meestal akkoord ++ 18
geen mening 0 10
meestal niet akkoord - 2
niet akkoord -- 0

opmerkingen - tips: Wat zijn de opmerkingen (niet alles vermeld!)

Ik voel mij betrokken bij de werking van de school.

De school helpt als mijn kind moeilijkheden heeft.

Ik ben tevreden over het aantal uitstappen.

kinderen met (leer)problemen probeert men zo goed mogelijk te begeleiden, maar soms 

overschrijden de problemen de mogelijkheden van de leerkrachten en het team. Het is 

moeilijk om extra hulp te krijgen voor de kinderen, men verwacht dat sommige 

personeelsleden kunnen toveren.... 

Maandelijks zwemmen in het 3e kleuter. Mag gerust meer zijn! Er mag ook meer beroep 

gedaan worden op ouders als extra begeleider/chauffeur!

Wat moeite gehad toen ze net starten om wat hulp te krijgen, maar nu doet de school veel. 

Ze gaan echt graag en voelen zich er goed.

Er is wat weinig (uitdagend) speelgoed op de speelplaats. Een speeltuin (cfr. 

Boomgaardstraat) zou leuk zijn.

Ik zou toch nog wat meer willen betrokken zijn als mijn kind moeite heeft in de klas. Dat er 

meer geluisterd wordt naar de mening van de ouders. 

leren zwemmen zou een pluspunt zijn

meer fietsen en verkeersles op de echte weg.

"Zorg" kan misschien nog wat meer uitgebouwd worden. Vooral met het M-decreet dat er nu 

is!

Pesten is een veel voorkomend probleem dat nooit gemakkelijk op te lossen is.

meer dan akkoord dat de school helpt als mijn kind moeilijkheden heeft!
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3)

helemaal akkoord + 37
meestal akkoord ++ 33

geen mening 0 5
meestal niet akkoord - 11
niet akkoord -- 7

helemaal akkoord + 33
meestal akkoord ++ 47
geen mening 0 4
meestal niet akkoord - 8
niet akkoord -- 1

helemaal akkoord + 35
meestal akkoord ++ 40
geen mening 0 8
meestal niet akkoord - 7
niet akkoord -- 3

helemaal akkoord + 33
meestal akkoord ++ 45
geen mening 0 3
meestal niet akkoord - 8
niet akkoord -- 4

schoolgebouw en omgeving

Ik ben tevreden over de speelmogelijkheden op de speelplaats.

Ik ben tevreden over de hygiëne en de netheid in de school.

Het schoolgebouw is veilig.

De schoolomgeving is verkeersveilig.
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opmerkingen - tips: Wat zijn de opmerkingen (niet alles vermeld!)

speelplaats is totaal onveilig!! vele tegels liggen los, schuin, zijn er stukken af. 

deze worden ieder jaar wat opgelapt, maar jammer genoeg helpt dit niet lang. vele kinderen 

vallen, en doen zich heel hard pijn, hopelijk wordt de speelplaats vroeger vernieuwd voor dat 

er ernstigere ongevallen gebeuren.

Sommige ouders willen heel dicht parkeren in plaats van op de parking aan de kerk te staan. 

Jullie gaven zelf ook al aan dat jullie dit graag anders zien.

Toiletten zijn wel net, maar ruiken soms erg!

Spijtig dat er na al de inspanningen nog steeds veel te veel volk in de kleine straatjes rijden!

Speelpleintje, cfr. andere scholen in Kuurne? Gevaarlijke tegels op de speelplaats! Meer doen 

met de 2 treintjes (in bosje en op de speelplaats kleuter).

Het is niet altijd de school die het probleem kan verhelpen. Ze doen alles wat ze kunnen met 

de middelen die er (niet) zijn.

Blijkbaar kunnen sommige ramen in het kleutergebouw niet open omwille van de veiligheid. 

Hopelijk wordt daar wat aan gedaan.

Deuren / poorten blijven vaak open!

De verkeersveiligheid van school zou nog beter kunnen met schoolstraten. Onze school is de 

enige school in Kuurne waar dit zonder probleem kan.

Fijne afwisseling wel met voetbal, netbal, bosje! Opfrissing van de kleuterspeelplaats nodig!



4)

helemaal akkoord + 52
meestal akkoord ++ 22

geen mening 0 17
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 1

helemaal akkoord + 39
meestal akkoord ++ 29
geen mening 0 19
meestal niet akkoord - 6
niet akkoord -- 0

helemaal akkoord + 28
meestal akkoord ++ 14
geen mening 0 32
meestal niet akkoord - 3
niet akkoord -- 16

opmerkingen - tips: Wat zijn de opmerkingen (niet alles vermeld!)

Ik ben tevreden over de organisatie van de opvang voor en na schooltijd.

De aangeboden maaltijden zijn goed en voldoende.

Ik vind dat er enkel water mag aangeboden worden op school.

opvang op woensdagmiddag zou goed zijn

af en toe wanneer het een speciale menu is (lasagne, ...) kunnen de laatste tafels niet zo veel 

meer eten

Wij hebben geen idee of het eten in de smaak valt en of ons kind er voldoende eet. 

gratis water.

Eventueel iets meer nadruk op gezonde voeding!

Misschien melk voor de jongsten, maar ik vind persoonlijk dat water volstaat.

De kinderen klagen wel eens over de kwaliteit van het eten en willen ook alleen maar blijven 

op een speciale dag, anders willen ze boterhammen mee. En ook dat er soms van iets te 

weinig is, daar de kleintjes eerst eten en...

Het mag gerust ook eens geen traditionele Vlaamse keuken zijn en waarom eens niet 

vegetarisch?"

grote groep kinderen in de opvang ivm aantal kinderverzorgsters

fruit va het fruitproject is altijd overrijp

water en melk is oké, fruitsap niet.

opvang: duur, ook om zelf boterhammen te eten.

Elke dag fruitsap drinken kan niet goed zijn voor de gezondheid van de kinderen.

De maaltijden zijn soms te zwaar of te vettig. Iedere dag aardappelen is niet precies variatie.

Schooltijden en pauzes
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5) 

helemaal akkoord + 55
meestal akkoord ++ 33

geen mening 0 4
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 0

helemaal akkoord + 53
meestal akkoord ++ 31
geen mening 0 8
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 0

helemaal akkoord + 66
meestal akkoord ++ 21
geen mening 0 5
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 0

helemaal akkoord + 54
meestal akkoord ++ 24
geen mening 0 13
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 1

helemaal akkoord + 31
meestal akkoord ++ 29
geen mening 0 28
meestal niet akkoord - 2
niet akkoord -- 3

communicatie

Ik krijg goede info over de ontwikkeling van mijn kind.

Ik word betrokken bij het overleg over mijn kind.

Team en directie zijn bereikbaar en behulpzaam.

Ik ben tevreden over de informatie in het heen-en-weer-schriftje en/of de 

schoolagenda van mijn kind.

De website van de school is aantrekkelijk.
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helemaal akkoord + 21
meestal akkoord ++ 29
geen mening 0 22
meestal niet akkoord - 6
niet akkoord -- 15

helemaal akkoord + 32
meestal akkoord ++ 12
geen mening 0 16
meestal niet akkoord - 10
niet akkoord -- 23

helemaal akkoord + 23
meestal akkoord ++ 22
geen mening 0 20
meestal niet akkoord - 10
niet akkoord -- 18

opmerkingen - tips: Wat zijn de opmerkingen (niet alles vermeld!)

Schoolfacturen mogen digitaal verstuurd worden.

Er mag nog veel meer digitaal i.p.v. op papier gecommuniceerd worden.

Ik vind het leuk om met Gimme te werken. Zo zien we onder andere via foto's wat er gebeurt 

op school.

Digitaal, maar dan niet meer op papier hetzelfde!

Peuterklas: weinig communicatie vanuit de directie over verschillende leerkrachten.

De website mag opgefrist worden! (aantrekkelijker maken).

Papieren kan je nog ophangen. Via digitaal zal er rap iets vergeten worden.

We missen het schriftje in het 2e kleuter.

Gimme niet aantrekkelijk.

De berichten in de agenda/schriftjes zijn soms Chinees. Sommige info via digitale weg bereikt 

de ouders niet of te laat. Dit is ook soms de fout van de ouders door het niet kijken naar de 

mails. Als alles perfect zou werken, ben ik wel voorstander van digitaal. 

Taken in de agenda mogen duidelijker en zonder afkorting. 

"kweetet"" werkt niet op de computer, vraagt altijd naar updates, ook al zijn de updates net 

uitgevoerd.

Misschien mag de facebookpagina nog meer info krijgen.

De directeur is zeer behulpzaam. Dank je wel!

De leerkrachten en directie doen hun best!

Website van de school is aantrekkelijk, maar de foto's van STP komen niet mooi uit. Jammer.

Niet iedereen vindt digitaal gemakkelijk.

te veel info via PC.

Ik bezoek regelmatig de facebookpagina van de school.
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6)

helemaal akkoord + 36
meestal akkoord ++ 29

geen mening 0 24
meestal niet akkoord - 1
niet akkoord -- 3

helemaal akkoord + 24
meestal akkoord ++ 26
geen mening 0 32
meestal niet akkoord - 8
niet akkoord -- 3

opmerkingen - tips: Wat zijn de opmerkingen (niet alles vermeld!)

ouderparticipatie

Ik ben op de hoogte van de werking van de oudervereniging

Ik ben op de hoogte van de werking van de schoolraad.
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7) PLUIM!

8) Nog iets?

Bedankt voor uw medewerking.

Verwerkt juni 2017.

ouderraad, zorgleerkracht - Wij vinden het super dat er een rij is. Een pluim voor de leerkrachten 

hiervoor. - De peuter- en kleuterjuffen (allemaal) en juf Sharka, die met veel liefde hun vak 

uitoefenen. We missen wel juf Charlotte nog :-) - L'aide, l'organisation est bon! - Zwemmen voor de 

kleuters! - Flexibele, heel degelijke opvang! - Sharka, voor de goede zorgen in de opvang! - Iedereen! 

Er wordt heel veel gedaan voor de kinderen. Maar vooral Bernard, de directeur. Niks is hem te veel. 

Fantastische man op de goeie plek! Chapeau wat ie allemaal doet. - de nieuwe fietsenstalling - het 

fruitproject: elke dag fruit op school wordt gestimuleerd - Een pluim voor de creativiteit over de 

inrichting van de school met weinig middelen. - vrije tijd op school is heel leuk, misschien nog beter 

indien op woensdag. - directie, leerkrachten en ouderraad doen superhard hun best om alles vlot te 

laten verlopen en de kinderen een leuke en warme school te geven! Dank je wel! - Blijf zo verder doen 

en jullie zullen nog veel plezier hebben! Kindermarathon ook super!! - iedereen die elke dag goed voor 

onze kindjes zorgen en hun iets bijbrengen - De bos- en zeeklassen! Super ! Een pluim voor alle 

vrijwilligers die de school achter de schermen beter maken. Bv de ""meesters"" die meegaan op 

bosklassen, de vader van de directeur die overal aan mee helpt, bepaalde personeelsleden die altijd 

bereid zijn om zelfs tijdens het weekend een handje toe te steken (directie inbegrepen) - Een dikke 

pluim aan alle leerkrachten!! Met speciale pluim voor juf Hilde en juf Bea die 2 schitterende juffen zijn 

en de kinderen echt behandelen als jongvolwassenen. - Een pluim dat jullie een 'bevraging' meegeven 

en open staan voor feedback!" - Juf Suzy van de 1e kleuterklas is correct naar ieder kind en ouder. 

Proficiat! Kleinschaligheid is grote troef! Mooi divers team. Schoolfeest dit jaar was SUPER, opnieuw 

dikke pluim. leuke nevenactiviteiten! voor sport: loopcross fijn dat ze meedoen met school inzet voor 

goede doelen: zo leren ze dat wij het thuis goed hebben. Mooie omkadering. Waarden: mooi gedaan." 

Relaxatie / sport op school / groene omgeving. Mijn kind is geen nummer! - De leerkrachten, de sfeer, 

de vriendelijkheid van de directie, leerkrachten en anderen. - Meester Jan, Juf Sevrine en juf Shirley 

(vroeger) - De bosklassen in Durbuy zijn TOP! - Leuke tussenactiviteiten zoals fietstochten. - 

Ondersteuning bij kinderen met leermoeilijkheden, ook de samenwerking met revalidatiecentrum.

/






