Ouderenquête voor obs ‘t Ambyld

Beste ouders, verzorgers,
Op 16-05-2019 verschijnt de enquête voor ouders van de kinderen van obs ‘t Ambyld.
We willen u van harte uitnodigen om deze vragenlijst in te vullen!
Wat is de ouderenquête?
De enquête is een vragenlijst over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op
de school, de leerlingen en de leerkrachten. We willen graag weten hoe u over die
verschillende onderwerpen denkt en welke waardering u er aan geeft. Hoe tevreden bent
u? Wat moeten we gewoon zo blijven doen en waar kunnen we nog beter in worden? Uw
mening is daarbij voor ons als school van groot belang. Vanzelfsprekend vult u de
enquête anoniem in.
Hoe kan ik de enquête invullen?
De ouderenquête verschijnt in digitale vorm. Dus niet op papier, maar via de computer.
Mocht u niet de beschikking hebben over een computer, dan bent u van harte welkom op
school om het daar in te vullen.
Door de enquête digitaal te doen, is het voor ons makkelijker en sneller om de
uitkomsten en resultaten te verwerken en op een rijtje te zetten. Door de enquête
regelmatig te organiseren, kunnen we ook in de loop van de tijd bijhouden hoe de
tevredenheid van de ouders zich ontwikkelt.
U kunt inloggen met de volgende link: https://comprix.wmkpo.nl
Uw inloggegevens zijn:
- inlognaam:
- wachtwoord:
Wat wordt met de uitkomsten gedaan?
Ten eerste zullen we de belangrijkste uitkomsten voor u samenvatten in een nieuwsbrief
en plaatsen we de enquête op de website van school zodat u op de hoogte bent van de
resultaten. Daarna bespreken we de uitkomsten in het team en met de OR/MR. Er zullen
acties worden geformuleerd naar aanleiding van de uitkomsten.
Uw mening telt! Daarom vragen wij u om allemaal de enquête in te vullen. Hoe meer
ouders de enquête invullen, hoe beter wij een beeld kunnen vormen over uw mening
over onze school!
Met vriendelijke groet,
Team obs ’t Ambyld Terwispel.

