
Ouderbevraging 2018-2019 

Opmerkingen en suggesties 

 

• Voorschoolse opvang zou zeer goed zijn 

• Voor 2 of meer kinderen: 1 prijs middagtoezicht 

• Doe zo voort! Ben op dit moment dik tevreden over de school, hopelijk 

blijft dit zo. 

• Meer aandacht voor de Nederlandse taal op school. 

• Afhalen kind LS: ouders in de weg voor uitgang kinderen. 

• ‘s Morgens staat er een juf boven aan de poort, maar het zou fijn zijn om 

om 15.30u daar iemand te laten staan voor de veiligheid van onze 

kinderen. Er zijn kinderen die oversteken zonder te kijken. 

• Kinderen op bepaalde momenten nog kinderen laten zijn en zich creatief 

en ongedwongen laten ontwikkelen: soms allemaal beetje te strikt. 

• Meer natuur op de speelplaats. 

• Opnieuw drinkwater beschikbaar stellen in zomer. 

• De mevrouw die buiten staat aan de kleuterspeelplaats is onvriendelijk. 

• Meer aandacht tegen pesterij. 

• Doe zo verder. 

• De school is geweldig, ik zou met geen twijfel mijn kind daar opnieuw 

inschrijven. 

• Geen mannelijke leerkrachten toezicht laten houden in de kleedkamers 

tijdens zwemmen bij de oudere meisjes (10-12j). Ze voelen zich er heel 

ongemakkelijk bij. 

• Nog weinig Belgische kindjes, we weten dat de andere culturen veel 

aandacht vragen en nodig hebben, maar ik vind dat je zeker die paar die 

er nog zijn niet mag vergeten.  

• Huiswerk op school maken. 

• Alle dank en waardering voor de beste directeur. 

• Meer zwemlessen op school. 

• Ouders meer betrekken bij schooluitstappen. 

• Refter aangenaam maken voor de kinderen, minder streng en af en toe 

eens praten kan geen kwaad. 



• OLV-straat verkeersvrij maken. 

• De school mag gerust meer inzetten op zelf-bewieroking en reclame, b.v. 

door geregeld in de pers te komen. Negatieve perceptie van OLVI o.b.v. 

migratie-achtergrond is onterecht, maar bestaat wel. Meer goeie reclame 

kan daar tegenin gaan. Wij doen alvast mee. 

• Gewoon verder blijven doen zoals jullie nu bezig zijn. 

• De leraren moeten strenger zijn voor de stoute kinderen.  

• Beter Frans en beetje vroeger dan 5de leerjaar. 

• Goed omgaan met de diversiteit. 

• Zet de diversiteit van leerlingen in als sterk punt naar de buitenwereld. 

• De zorguren kunnen voor alle leerlingen dienen, zowel voor diegenen die 

meer nodig hebben als diegenen die extra herhaling/inoefening nodig 

hebben. Dit is de toekomst! 

• Mijn zoon vindt dat er te veel lawaai is in de klas en komt naar huis met 

kapotte jas en wordt uitgelachen door andere kinderen, soms geslagen 

maar niemand luistert naar hem als hij het vertelt. 

• Centrale persoon die de ouders mee ondersteunt bij het niet begrijpen van 

de communicatie – door b.v. in te zetten op vrijwilligers. 

• Huiswerkbegeleiding vanuit de school georganiseerd – door vrijwilligers die 

zich hiervoor zouden willen inzetten. 

• Als er toetsen zijn zeker een paar oefeningen in een bundel meegeven (als 

extra). 

• We vragen om meer aandacht voor de gezondheid van de kinderen en om 

meer diensten een aandacht te bieden aan kinderen in de kleuterklas. 

• Quota opleggen per klas i.v.m. diversiteit. 

• 2 oudercontacten zijn te weinig. 

• Respect van de XXX (timing?) oudercontact in de mate van het mogelijke. 

• Meer zwemmen. 

• Ik wil dat als een kind, als het niet goed gaat op school, het de kans krijgt 

om te blijven zitten om een goede basis te krijgen en niet op leeftijd te 

kijken. 

• De veiligheid op de speelplaats is niet optimaal vooral dat er geen poort is 

langs te ingang van de middelbare school. 

• Graag meer infodagen voor ouders. 

• Islam op school geven. 



• Betere opvolging naar zwakkere leerlingen toe en zeker als ouders hierom 

vragen. 

• Om half vier moeten de ouders niet aan de blauwe poort staan. 

• Er zijn zaken zoals studietoelage etc. waar niet iedereen van op de hoogte 

is, zo verliezen mensen dus die toelages. Misschien is het een goed idee 

om die info aan de ouders te geven. 

• Te veel huiswerk (6de lj), we hebben niet meer de tijd om samen met de 

kinderen…en kinderen hebben zelfs geen tijd voor andere dingen (hobby’s) 

meer. ’t Is altijd huiswerk en toets. Ik vind het persoonlijk te veel voor de 

kinderen. (te veel boek en te weinig bewegen, er is geen balans, geen 

kwaliteit tijd met onze kinderen meer en dat is een frustratie). 

• Meer fruitdagen. 

• Kennismaken met mensen die instaan voor reftertoezicht. 

• Meer leerkrachten voor toezicht op de speelplaats. 

• Fruit op school: waarom geen contact nemen met lokale handelaars of 

gemeente om opnieuw fruit aan te bieden op school? 

• Kleuterspeelplaats: speeltuigen dik OK. Maar speelplaats best volledig 

afsluiten om ontsnapping tegen te gaan. 

• 1 oudercontact meer bij de kleuters zou leuk zijn, b.v. einde mei/begin 

juni om ontwikkeling te kunnen opvolgen + mag langer dan 10 minuten 

per kind. 

• Aparte BAS-krant voor de kleuters is overzichtelijker. 

• Heel veel complimenten voor zowel leerkrachten als directeur. Jullie school 

is een zeer professionele organisatie die ondanks het ‘moeilijke publiek’ 

een warme uitstraling heeft en die consequent maatwerk biedt op niveau 

van elk gezin.  

 


