Vmbo-leerlingen en hun ouders heel tevreden over Edudelta
College
Edudelta College vindt het zeer belangrijk om te weten wat de mening is van ouders en leerlingen met
betrekking tot het onderwijs en de leeromgeving. Regelmatig worden onderzoeken uitgevoerd en we
zijn verheugd met de goede rapportcijfers die ouders en leerlingen hebben gegeven voor ons vmbo.
De cijfers van de ouders geven een goede indicatie om te blijven doen wat we goed doen en om
zaken bij te stellen waar dat nodig is.
De leerling tevredenheid (onderzoek uitgevoerd in Barendrecht en Middelharnis) is dit schooljaar over
het algemeen gestegen.

De ouders op al onze locaties vinden dat het onderwijs aansluit bij het niveau van het kind en de
ouders vinden het fijn dat onze scholen zich inzetten op het leren samenwerken van leerlingen met
anderen. Voor alle drie locaties geldt in meer of mindere mate dat ouders graag zouden willen zien dat
docenten leerlingen meer weten te interesseren voor de aangeboden lesstof. Voor Goes geldt verder
nog specifiek dat de ouders graag beter/meer geïnformeerd willen worden door de school; zowel
m.b.t. de vorderingen van de leerlingen als m.b.t. zaken die de school als geheel betreffen.

Oudertevredenheid per locatie:
Goes
De ouders geven dit jaar een 7,2 om hun mate van tevredenheid weer te geven. De ouders zijn vooral
tevreden over:






Het onderwijs dat aansluit bij het niveau van het kind (7,6);
Dat het kind op school leert samenwerken met anderen (7,9);
Dat het kind wordt geleerd om een eigen mening te vormen (7,9);
Dat de ouders makkelijk contact met de school kunnen krijgen als ze dat willen (7,8);
De mentor van hun kind (7,7)

Het laagst scoort de mate waarin de school ervoor zorgt dat de leerling geïnteresseerd raakt in de
lesstof (6,1) En de mate waarin de school de leerlingen op de hoogte brengt/houdt van belangrijke
gebeurtenissen (6,4) en van de vorderingen van hun kind (6,4). Maar dit is desondanks ruim
voldoende.

Barendrecht
Het tevredenheidscijfer van ouders is dit jaar gestegen naar 7,6. De Barendrechtse ouders zijn dit jaar
vooral tevreden over:









Het onderwijs dat aansluit bij het niveau van het kind (8,5);
De mate waarin de school het kind stimuleert om zijn/haar best te doen (7,8)
Dat het kind leert samenwerken met anderen (7,8);
Dat de school de ouders op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen (8,1);
Dat de school de ouders informeert over de vorderingen van het kind (7,8);
Dat de ouders makkelijk contact met de school kunnen krijgen als ze dat willen (7,8);
De mentor van hun kind (8,4);
De aanpak van pesten op school (7,9).

Lagere scores, maar nog steeds ruim voldoende, voor de items: de mate waarin de school ervoor
zorgt dat de leerling geïnteresseerd raakt in de lesstof (6,8) en de mate waarin de school hun kind
voorbereidt op wat hij/zij later tegenkomt in de samenleving (7,0).

Middelharnis
Het tevredenheidscijfer van ouders in Middelharnis (02IC en 11UL) is dit jaar gestegen van 7,0 in 2015
– 2016 naar 8,4 in dit schooljaar. Dat is een hoog gemiddelde. Hieronder de vijf punten waar de
ouders vooral tevreden over zijn:






Het onderwijs dat sluit aan bij het niveau van het kind (8,8);
Het kind leert samenwerken met anderen (8,8);
De ouders kunnen makkelijk contact met de school krijgen als ze dat willen (8,7);
Tevreden over de mentor van hun kind (8,9);
Tevreden over de aanpak van pesten op school (8,7).

Lager scoort de mate waarin de school ervoor zorgt dat de leerling geïnteresseerd raakt in de lesstof
(7,5) en de mate waarin de school hun kind voorbereidt op wat hij/zij later tegenkomt in de
samenleving (7,9). Maar desondanks nog ruim voldoende!

