
Uitslag oudertevredenheidspeiling (OTP) 2016  
 
De gemiddelde score (op een schaal van 1 t/m 4) van alle Trinamiek-scholen was: 3.36.               
Daar zat de Egbertusschool met een gemiddelde score van 3.43 boven. Drie scholen van              
Trinamiek scoorden op oudertevredenheid hoger. Drie scholen hadden een gelijke score, de            
rest scoorde lager dan het Egbertusgemiddelde. 
 
Het deelnamepercentage was vergeleken met het gemiddelde deelnamepercentage over de          
gehele stichting laag: 28 % Egbertus versus 32 % alle scholen Trinamiek. Er waren scholen               
bij waarbij de deelname 50 % of hoger lag. Wij gaan bij deze scholen informeren hoe zij dat                  
voor elkaar hebben gekregen. Wat ons betreft moet je ouders niet verplichten een enquête              
in te vullen, maar hoop/verwacht je dat zij vanuit betrokkenheid de enquête als vanzelf              
invullen. De praktijk liet helaas een ander beeld zien. We hebben dus nog wel wat te doen... 
 
Een hoge score (3.5 of hoger) was er voor: 

● De kinderen voelen zich veilig op school 3.8 
● De ouders voelen zich welkom op school 3.7 
● Ouders zijn tevreden over de contacten die ze hebben met school 3.6 
● Ouders voelen zich serieus genomen 3.6 
● Ouders zijn tevreden over de mogelijkheden die school hen biedt 

om mee te doen met schoolse activiteiten 3.6 
● Uit informatie van de school maakt de ouder op dat de school het 

samenwerken met ouders belangrijk vindt 3.6 
● In het gedrag van de medewerkers van de school is het belang van  

een goede samenwerking zichtbaar 3.5 
● De gesprekken met ouders worden vanuit gelijkwaardigheid 

gevoerd en iedereen heeft een actieve inbreng 3.7 
● De plaatsen waar de gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen 

gelijkwaardig 3.7 
 
Mooie resultaten waar de school blij mee is.  
Houden zo, zouden we zeggen. We zullen er alles aan blijven doen! 
 
Een voor de Egbertusschool lagere score (3.2 of lager) was er voor: 

● De ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school omgaat met 
pestgedrag 3.1 

● Ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school omgaat met 
klachten en kritiek 3.0 

● De school organiseert activiteiten die de ouder inzicht geven in het  
onderwijs op school 3.0 

● De school heeft een heldere visie op samenwerking geformuleerd 3.2 
● In de gesprekken tussen leraren (leerlingen) en ouders is er voldoende 

tijd voor alle deelnemers 3.2 
 
Deze resultaten mogen wat ons betreft een volgende keer een hogere score krijgen. Het is               
nog altijd voldoende, maar we gaan voor de ruim voldoende/goed.  



Uitslag oudertevredenheidspeiling (OTP) 2017  
 
De gemiddelde score (op een schaal van 1 t/m 4) van alle Trinamiek-scholen was: 3.29.               
Daar zat de Egbertusschool met een gemiddelde score van 3.49 ruimschoots boven.            
Daarmee nestelt de Egbertusschool zich in de top-drie van Trinamiek! Met maar één school              
met een hogere score, mogen we daar best trots op zijn! 
 
Het deelnamepercentage was vergeleken met het gemiddelde deelnamepercentage over de          
gehele stichting hoger: 35 % Egbertus versus 31 % alle scholen Trinamiek. We zijn blij dat                
we vergeleken met 2016 een hoger deelnamepercentage hadden: 28 % 2016 versus 35 %              
in 2017. Er waren echter scholen waarbij de deelname 50 % of hoger lag. We zijn er dus                  
nog niet! 
 
Een hoge score (3.5 of hoger) was er voor: 

● De school staat open voor verbetersuggesties 3.5 
● Ouders zijn tevreden over hoe ze geïnformeerd worden over de gang  

van zaken op school 3.5 
● De informatie van de school is voor ouders begrijpelijk 3.8 
● De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief worden  

betrokken bij het schoolbeleid 3.7 
● Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar  

en zijn daarop aanspreekbaar 3.6 
 
Mooie resultaten waar de school blij mee is.  
Houden zo, zouden we zeggen. We zullen er alles aan blijven doen! 
 
Een voor de Egbertusschool lagere score (3.2 of lager) was er niet! 

● De school scoorde op alle onderdelen 3.3 of hoger. 
 

Een 3.3-score is wat ons betreft ruim voldoende en daar gaan we minimaal voor! 
 
Sommige ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun antwoord(en) nader            
toe te lichten door er (een) opmerking(en) bij te plaatsen. Deze nemen we ter harte.  


