Uitwerking ouder- en kinderenquête
Voor de meivakantie van dit jaar zijn er enquêtes over de overblijf en de ouderbijdrage uitgedeeld
aan de ouders en kinderen. De MR, de OR, de leerkrachten en de directie van EBS “De Morgenster”
wilden graag het overblijven en de besteding van de ouderbijdrage evalueren. Enerzijds omdat we
graag willen weten hoe deze zaken ervaren worden en waar knelpunten zitten, anderzijds om een
plan te kunnen maken voor de komende jaren. De antwoorden zijn vertrouwelijk en op basis van
volledige anonimiteit uitgewerkt.
Van de 195 meegegeven enquêtes voor de ouders zijn er 54 retour gekomen, dit is ongeveer 27 %.
Van de 54 retour gekomen enquêtes was er 1 niet ingevuld en bij verschillende enquêtes waren niet
alle vragen beantwoord.
Bij bijna alle teruggekomen enquêtes is ook de kinderenquête ingevuld, terwijl dit alleen bedoeld
was voor de kinderen van groep 1,2 en 3. Voor vele ouders was het niet duidelijk wat de bedoeling
was van dit gedeelte in de enquête. De volgende keer kunnen we hier verbetering in aanbrengen. Bij
de uitwerking van de kinderenquête is daarom gebruik gemaakt van de gegevens van de groepen 4
tot en met 8.
Reacties ouderenquête overblijf
Ten aanzien van het overblijven hebben veel ouders aangegeven behoefte te hebben aan meer
informatie over het overblijven zoals hoe gaat het in de praktijk, wat zijn de regels tijdens de
overblijf, hoeveel tijd is er om te eten, hoe zit het met toezicht, hoeveel leerkrachten/ouders hebben
toezicht op hoeveel kinderen.
Veel ouders hebben als reactie op de vraag wie u moet aanspreken bij een klacht of probleem
aangegeven de leerkracht aan te spreken.
Er is onduidelijkheid over hoe de betaling geregeld wordt en wat er met het geld gedaan wordt.
Ouders hebben ook gevraagd hoe andere scholen met een continurooster het overblijven geregeld
hebben.
Sommige ouders denken dat de overblijf van 11.40 tot 13.20 duurt, dus 100 minuten!
Er is ontevredenheid over het toezicht. Zo horen ouders over ruzie en toezichthouders die bij elkaar
staan te praten en er niks aan doen. Ouders klagen er ook over dat de kinderen hun handen niet
wassen voor het eten en dat het geen goed idee is om een film te kijken tijdens het eten. “School
hoort toch het goede voorbeeld te geven door geen tv te kijken tijdens het eten. Hierdoor vergeet
mijn zoon om te eten en te drinken.” Voorts vinden ouders de films niet altijd passend voor de
leeftijd.
Ten slotte zijn ouders alleen bereid om meer te betalen als dit kwalitatief tot verbetering leidt.

Reacties ouderenquête ouderbijdrage
Veel ouders hebben niet alle gelegenheden beoordeeld, maar alleen welke ze (erg) belangrijk
vonden. De ouders willen graag weten waaraan het geld voor de diverse gelegenheden uitgegeven
wordt en hebben vragen gesteld als: Wat is een Fundag? Fris en fruitig: wanneer is dit en wat houdt
het precies in? Wat is het verschil tussen pakjesfeest en sinterklaasfeest? Voorts hebben ouders
aangegeven nog een aantal gelegenheden en activiteiten aan de ouderbijdrage te willen toevoegen.
De meeste ouders wensen de ouderbijdrage per overboeking te betalen.
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Op de vraag wat vindt u ervan als er een bedrag van €3,- tot €5,- per kind per jaar aan de
leerkrachten gegeven wordt, dat ze zelf, naar eigen inzicht, kunnen besteden voor de groep?
hebben ouders geantwoord dat ze vinden dat het opgenomen moet worden in de ouderbijdrage.
Ten slotte hebben ouders aangegeven dat mensen met meer draagkracht kunnen bijspringen als
andere ouders niet kunnen betalen.
Reacties kinderenquête
Uit de kinderenquête is naar voren gekomen dat de kinderen zich grotendeels prettig voelen bij het
overblijven, maar dat ze ook massaal aangeven dat er veel ruzie gemaakt wordt en dat er zelfs gepest
wordt. Op de vraag of ze genoeg spelletjes kunnen verzinnen om te doen op het schoolplein
antwoordt het merendeel ja. Toch is er behoefte aan meer speeltoestellen en sportactiviteit tijdens
het overblijven. De kinderen vinden de tijd om het eten op te eten grotendeels soms te kort en
hebben behoefte aan meer tijd hiervoor.
Tot slot
We willen alle ouders en kinderen hartelijk danken voor het invullen van de enquête. De resultaten
van de enquête hebben ons geholpen om onder andere het beleid ten aanzien van de overblijf aan te
scherpen. In de brief over de overblijf die u onlangs heeft gekregen, heeft u kunnen lezen welke
aanpassingen er ten aanzien van de overblijf zijn ingevoerd. In dezelfde brief heeft u kunnen lezen
hoe de overblijf nu georganiseerd is en wie het coördineert. Voor de kinderen is er goed nieuws. Er
wordt meer speelmateriaal aangeschaft zodat het overblijven leuker wordt. Uiteraard blijven we de
overblijf volgen. Binnenkort zullen we de overblijf opnieuw evalueren om te zien hoe het verloopt.
Ten aanzien van de ouderbijdrage hebben we een goed beeld gekregen van wat ouders belangrijk
vinden in de besteding van hun ouderbijdrage. Het schema is verduidelijkt en de bijdrage is hetzelfde
gebleven. In de schoolgids die u binnenkort wordt toegezonden kunt u alle informatie omtrent de
overblijf en de ouderbijdrage lezen.
Met vriendelijke groet,

MR EBS de Morgenster
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