Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit schooljaar zullen op alle scholen van OPONOA ouderonderzoeken worden uitgevoerd.
Deze onderzoeken worden gedaan om te achterhalen hoe de ouders tegen de school
aankijken, wat de school al goed doet en waarin de school zich nog kan verbeteren. De
onderzoeken passen binnen het kwaliteitsbeleid van de school. Aangezien OPONOA het
belangrijk vindt dat deze onderzoeken goed en objectief worden uitgevoerd, is ervoor
gekozen de onderzoeken weer uit te laten voeren door de Onderzoek & Innovatie Groep. Dit
onderzoeksbureau heeft al jaren ervaring met verschillende onderzoeken in het primair
onderwijs.
De school waardeert de inbreng van ouders zeer en we zouden het dan ook op prijs stellen als
u wilt deelnemen aan dit onderzoek. Hoe meer ouders de vragenlijst zullen invullen, des te
betrouwbaar en representatief zullen de onderzoeksresultaten zijn! En door de vragenlijst in
te vullen, helpt u de school na te gaan wat haar sterke punten en de ontwikkelpunten zijn. Dit
onderzoek zal op vrijdag 26 maart digitaal worden uitgezet. U zult op die dag per e-mail een
uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Let op: mogelijk komt de
uitnodiging in de spambox. Het onderzoek is geheel anoniem en uw e-mailadres zal alleen
worden gebruikt om u een uitnodiging en eventueel een herinnering te sturen. Na afloop van
het onderzoek zal de school u informeren over de resultaten van het onderzoek.
De leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 zullen in de periode 29 maart tot en met 16 april
een vragenlijst invullen over veiligheid. Het betreft de jaarlijks terugkerende vragenlijst over
veiligheid/pesten. Ook de ingevulde vragenlijsten van de leerlingen zijn geheel anoniem.
In verband met de AVG zal er met het onderzoeksbureau een verwerkersovereenkomst
worden afgesloten.
Indien u bezwaar heeft dat uw kind deelneemt aan het veiligheidsonderzoek, kunt u dit bij
Jolanda kenbaar maken. Uw kind zal de vragenlijst dan niet invullen. Ook indien u uw emailadres niet beschikbaar wilt stellen voor het ouderonderzoek, kunt u dit kenbaar maken.
Hopelijk ziet u, net als wij, het belang in van deze onderzoeken! Samen maken we de school!
Hartelijke groeten,
Team O.B.S. de Keikamp.

