
 

Leen Leys 

01105773 

Master in de Pedagogische Wetenschappen 

Academiejaar 2013-2014 

 

 

 

 

 

Onderzoek naar de communicatie tussen de     

Vrije Basisschool ‘De Windroos’ en haar ouders. 

 

Taak in het kader van het opleidingsonderdeel ‘Onderzoeksstage’ aan de 

Universiteit Gent. 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Martin Valcke   

Stagebegeleider UGent: Pieter-Jan Decoster 

Faculteit Psychologie en  
Pedagogische Wetenschappen 



Stagementor VBS ‚De Windroos‘: Machteld Vandeneede 

Resultaten 

Inleiding 
 

Op het moment van de afname van de enquête zijn er 390 leerlingen in de Vrije Basisschool ‘De 

Windroos’ ingeschreven. Van deze 390 leerlingen zijn er 251 verschillende gezinnen op school. De 

enquête werd met de oudste leerling van het gezin meegegeven. 28,3% van deze enquêtes werd 

uitgedeeld aan de kleuterschool, de overige 71,7% van de enquêtes werd verdeeld onder de lagere 

school leerlingen. In bijlage 2 kan u de verschillende outputs (tabellen) van de resultaten terugvinden.   

Deel 1: Algemene vragen 

1. Ingevulde enquêtes en toegang tot het internet 
 

Van de 251 enquêtes die werden uitgedeeld, kwamen er 185 enquêtes ingevuld terug, dit is 73,7%. De 

meerderheid van de enquêtes, namelijk 66,3%, werd ingevuld door de moeder, 24,3% werd ingevuld 

door de beide ouders samen en de overige 9,4% werd ingevuld door de vader. De overgrote 

meerderheid van de ouders hebben thuis of op het werk toegang tot het internet. Vier moeders en drie 

vaders geven aan dat ze geen mogelijkheid tot internet thuis of op het werk hebben. Van 22 vaders 

ontbreken echter de gegevens over toegang tot het internet.  

2. Taal 

2.1. Welke taal/talen spreken de ouders met hun kind(eren)? 

 

Wanneer we de resultaten van de enquête bekijken, dan zien we dat bij taal 57,4% van de moeders 

enkel Nederlands met hun kinderen spreekt; 13,1% enkel Frans; 6,0% enkel een andere taal dan het 

Nederlands en het Frans. De overige 23,6% van de moeders spreekt met haar kinderen meerdere talen. 

Bij de vaders zien we dat 60,6% van de vaders Nederlands spreekt; 12,1% spreekt enkel Frans met zijn 

kinderen en 8,5% van de vaders spreekt een andere taal dan het Nederlands of het Frans met zijn 



kinderen. De overige 18,8% spreekt in verschillende talen tegen zijn kinderen. Er ontbreken in 20 

enquêtes wel de gegevens van de vader.  

In de enquête was er ook plaats voorzien om de ‘andere’ taal neer te schrijven. Zo konden we 

achterhalen welke andere talen de kinderen thuis spreken. In totaal werden er 12 verschillende talen 

naast het Nederlands en het Frans opgegeven. De drie meest voorkomende talen zijn het Arabisch, Turks 

en Albanees. Opmerking bij het interpreteren van deze cijfergegevens over de andere taal, we kunnen 

bijvoorbeeld zien dat 2 moeders en 2 vaders Italiaans spreken, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat 

dit maar twee gezinnen zijn. Het is mogelijk dat er moeders zijn die Italiaans spreken, maar de vader niet. 

En zo dient men dit voor elke taal in het achterhoofd te houden.  

2.2. Schoolgegevens versus enquête 

 

Elke school verzamelt ook gegevens van de gezinnen bij de inschrijving van hun kind(eren). Deze 

vragenlijst werd opgesteld door het Ministerie van Onderwijs en Vorming en peilt naar de 

leerlingkenmerken. Zo wordt er gevraagd welke taal de kinderen met hun moeder, vader, broers/zussen 

en vrienden spreekt. Daarnaast wordt onder andere ook het hoogst behaalde onderwijsdiploma of 

getuigschrift van de moeder gevraagd. Wij richten ons hier voornamelijk op de cijfergegevens omtrent 

de taal van de moeder en de vader van het kind.  

Dezelfde taalcategorieën (Nederlands, Frans en Andere) werden zowel in de enquête van het Ministerie 

als in onze enquête gehanteerd. Bij de enquête van het Ministerie van Onderwijs en Vorming is er een 

extra antwoordcategorie toegevoegd: ‘Ik kan hierop niet antwoorden omdat de vader/moeder geen 

contact heeft met het kind of overleden is’. In de beide enquêtes werden de vaders en moeders van 

elkaar gescheiden. Zo kunnen we de gegevens van de beide ouders bestuderen.  

Wat merken we nu op? We zien bij de enquête van het Ministerie van Onderwijs en Vorming dat 49,5% 

van de moeders aangeeft dat ze Nederlands spreekt met de kinderen, bij de vaders zien we dat 50,8% dit 

doet. Als we dit vergelijken met onze gegevens dan zien we dat onze enquête hogere cijfergegevens 

weergeeft bij de Nederlandstalige moeders en vaders. We dienen hier wel een opmerking bij te maken. 

Bij onze enquête, november 2013, kunnen we achterhalen hoeveel ouders meerdere talen heeft 

geselecteerd, bijvoorbeeld Nederlands en Frans. Dit kunnen we niet (rechtstreeks) met de cijfergegevens 

van het Ministerie. We merken wel op dat in bepaalde klassen meerdere talen worden gesproken door 



de ouders. Een voorbeeld: in de instapklas zijn er 6 leerlingen maar in de kolom ‘spreektaal moeder’1  

vinden we  7 antwoorden terug (3 x Nederlands en 4 x andere taal). Dit betekent dat één ouder zowel 

Nederlands als andere taal heeft aangeduid.   

Als we de gevonden cijfergegevens van onze enquête vergelijken met de cijfergegevens die de school bij 

de ouders bevraagt, zien we dat Nederlandstalige ouders in onze enquête beter vertegenwoordigd zijn.   

Kijken we verder naar de gegevens over het Frans, dan zien we bij de cijfergegevens van het Ministerie 

dat 29,5% van de moeders en 26,5% van de vaders Frans met hun kinderen spreken. Met onze enquête 

zien we dat, de verschillende mogelijke groepen samengenomen, 32,3% van de moeders en 27,3% van 

de vaders Frans spreken met hun kinderen. Deze getallen tonen alvast geen ondervertegenwoordiging 

van deze categorie aan. De cijfers van onze enquête zijn enkele percenten hoger, maar geen 

noemenswaardige stijging. Naast de Franstalige ouders hebben we ook nog de anderstalige ouders. In 

onze enquête is 20,3% moeders anderstalig en bij de vaders is dit 21,8%. Kijken we naar de resultaten 

van de vragenlijst bij de inschrijving van de kinderen op school, dan zien we dat 24,1% van de moeders 

aangeeft anderstalig te zijn, en 23,1% van de vaders. Onze cijfergegevens liggen iets lager dan deze 

gegevens voor het Ministerie.  

We kunnen op basis van deze korte vergelijking aangeven dat de Nederlandstalige ouders beter 

vertegenwoordigd zijn in onze enquête, dat de Franstalige en anderstalige ouders ongeveer een zelfde 

verhouding kennen in de beide vragenlijsten.  

2.3. Nederlands spreken en begrijpen 

 

75,1% (moeders) en 73,5% (vaders) geven aan dat ze Nederlands kunnen spreken. 17,3% en 16,9% geven 

aan dat ze een beetje Nederlands kunnen spreken en 7,6% en 9,6% geven aan dat ze dit niet kunnen. 

79,8% van de moeders geeft wel aan dat ze Nederlands begrijpen, bij de vaders is dit 78,2%.  

Met deze vraag willen we voornamelijk weten of de anderstalige en Franstalige ouders ook Nederlands 

kunnen spreken en begrijpen. Daarom gaan we deze twee groepen ouders selecteren zonder de 

Nederlandstalige ouders. De Nederlandstalige ouders zijn diegene die aangegeven hebben dat ze alleen 

Nederlands met de kinderen spreken. We doen dit om meer duidelijkheid te krijgen over deze niet-

Nederlandstalige ouders. De cijfergegevens van de Nederlandstalige ouders zullen ‘het spreken’ en ‘het 
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begrijpen’ van het Nederlands positief beïnvloeden en geen duidelijk beeld geven over de Nederlandse 

taalvaardigheden van de anderstalige/Franstalige ouders.  

Na deze selectie zien we dat 43,6% van de moeders aangeeft dat ze Nederlands kan spreken, 38,5% 

geeft aan dat ze dit een beetje kan en 17,9% van de moeders kan dit niet. Bij de vaders zien we iets 

andere cijfers. 33,8% van de vaders geeft aan dat hij Nederlands kan, 43,1% kan dit een beetje en 23,1% 

van de vaders kan geen Nederlands. We merken dus op dat er meer moeders zijn die aangeven dat ze 

Nederlands kunnen en meer vaders die aangeven dat ze dit een beetje kunnen. Toch zien we dat nog 

niet de helft van de ouders aangeeft dat ze Nederlands kunnen spreken. 

Bij de vraag ‘Begrijpt u Nederlands?’ gaan we opnieuw de ouders selecteren die aangeven dat ze geen 

Nederlands spreken met de kinderen of ouders zijn die meerdere talen spreken, dan zien we dat 53,2% 

van de moeders aangeeft dat ze Nederlands begrijpen. 27,3% kan dit een beetje en 5,2% begrijpt geen 

Nederlands. 14,3% geeft ook aan dat ze hulp nodig hebben van hun kinderen of iemand anders om het 

Nederlands te kunnen begrijpen. Bij de vaders zien we dat 46,2% Nederlands begrijpt, 30,8% een beetje 

en 10,8% van de vaders begrijpt geen Nederlands. 12,4% van de vaders geeft aan dat de kinderen of 

iemand anders hen helpt bij het begrijpen van het Nederlands.   

Kortom: Er wordt aangegeven dat er heel wat ouders Nederlands spreken en begrijpen, maar indien we 

specifieker gaan kijken naar de ouders die thuis geen Nederlands met hun kinderen kunnen spreken, zien 

we dat nog niet de helft Nederlands kan praten en net meer dan de helft van de moeders begrijpt 

Nederlands, bij de vaders zien we dat nog niet de helft van de anderstalige of Franstalige ouders 

Nederlands begrijpt.  

2.4. Samenvatting 

 

We zagen reeds met onze enquête dat 57,4% moeders en 60,6% vaders Nederlands spreekt. Verder 

merken we op dat ouders die Franstalig of anderstalig zijn, aangeven dat nog niet  de helft van deze 

ouders Nederlands kan spreken. Iets meer dan de helft van de moeders begrijpt de taal wel, maar bij de 

vaders merken we dat meer dan de helft van hen de taal ook niet begrijpt. We kunnen besluiten dat 

wanneer er thuis geen Nederlands gesproken wordt met de kinderen, dat nog niet de helft van deze 

ouders Nederlands kan spreken en/of begrijpen.  

 



3. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie 

3.1. Inleiding 

 

Met dit onderzoek wouden we ook nagaan of ouderbetrokkenheid bepaald wordt door de communicatie 

tussen de school en de ouders. Omdat ouderbetrokkenheid zo’n breed begrip is, kunnen we dat niet 

zomaar bepalen met één enkele vraag. Daarom werden er in onze enquête enkele vragen gesteld die 

ouderbetrokkenheid mee kunnen bepalen. De volgende vragen kwamen hiervoor in opmerking: 

- Helpt u uw kind bij het huiswerk? 

- Leest u voor uit boeken aan uw kind? (Dit mag in alle talen zijn) 

- Gaat u naar een infoavond van de school? 

- Gaat u naar oudercontacten? 

De twee andere vragen: 

- Helpt u mee met de activiteiten die de school organiseert? 

- Bent u lid van het oudercomité? 

richten zich voornamelijk op de ouderparticipatie. Het onderscheid tussen ouderbetrokkenheid en 

ouderparticipatie is dat deze participatie meer gericht is op het deelnemen aan activiteiten en 

organisaties van de school. Ouderbetrokkenheid daarentegen wil voornamelijk kijken hoe de ouders 

betrokken zijn bij de taken en beleving van hun kind op school2. 

Als we de eerste vier vragen afzonderlijk analyseren dan merken we op dat 66,7% van de ouders (bijna) 

altijd hun kinderen helpt bij het huiswerk. 26,5% geeft aan dat ze dit soms doen en de overige 6,8% doet 

dit (bijna) nooit. We dienen wel op te merken dat in 23 enquêtes deze vraag niet werd beantwoord, dit 

bedraagt 12,4% van het totaal. Enkele ouders noteerden hier wel dat hun kind nog in de kleuterklas zit 

en dus nog geen huiswerk mee krijgt. Kijken we naar de antwoorden van het voorlezen dan zien we dat 

16,7% van de ouders dagelijks voorleest aan hun kinderen, 35% van de ouders leest wekelijks iets voor, 

19,4% van de ouders doet dit een paar keer per maand, en 15% van de ouders (=27 enquêtes) doet dit 

nooit.  

                                                           
2 Voor meer informatie zie Deel 1 -  Hoofdstuk 2: Ouderbetrokkenheid  



Samenkomsten op school voor ouders, meer bepaald infoavonden en oudercontacten, werden ook 

bevraagd. Daar zien we de volgende resultaten: 

- 75,1% van de ouders gaat altijd naar infoavonden terwijl dit bij oudercontacten 93,5% is; 

- 11,9% van de ouders gaat bijna altijd naar infoavonden terwijl dit bij oudercontacten 4,3% is; 

- 9,2% van de ouders gaat soms naar infoavonden terwijl dit bij oudercontacten 0,5% is; 

- 3,8% van de ouders gaat (bijna) nooit naar infoavonden en bij oudercontacten gaat 1,6% (3 

ouders) nooit hiernaartoe.  

Bijna alle ouders geven aan dat ze altijd naar oudercontacten gaan, infoavonden daarentegen worden 

minder druk bijgewoond dan de oudercontacten 

3.2. Ouderbetrokkenheid 

 

Indien we de ouderbetrokkenheid3 van de ouders in verband met het schoolse leven van het kind eens 

nader willen bekijken, nemen we de vragen omtrent huiswerk, voorlezen, infomomenten en 

oudercontacten samen. Deze vragen hadden dezelfde antwoordcategorieën waardoor dit mogelijk is. 

Antwoord 1 staat voor een grotere ouderbetrokkenheid dan antwoord 2, antwoord 2 geeft een grotere 

ouderbetrokkenheid aan dan antwoord 3, enzovoort. De vraag ‘Leest u voor aan uw kinderen’ heeft wel 

andere antwoordcategorieën, maar ook hier geldt het principe dat het eerste antwoordmogelijkheid een 

grotere betrokkenheid aangeeft dan het tweede antwoord. Hierdoor kunnen we deze vragen wel met 

elkaar vergelijken. 

Als we de ouderbetrokkenheid nu ook willen bestuderen dan gaan we er vanuit dat hoe lager de score is, 

hoe groter de ouderbetrokkenheid zal zijn. De laagste score is een 4 (want 4 x 1). Dit is een sterke 

ouderbetrokkenheid. Aangezien ‘bijna altijd’ ook een goede ouderbetrokkenheid kan voorstellen, 

besluiten we dat score vier tot score acht (4 x 2) een grote ouderbetrokkenheid aantoont. Als we kijken 

naar onze frequentietabel, dan zien we dat 72,6% van de ouders tussen score 4 en 8 liggen. We zien dat 

nog een groep van 10% van de ouders een score 10 behaalden voor deze ouderbetrokkenheid. Ouders 

vertonen dus over het algemeen een redelijk goede ouderbetrokkenheid.  

3.3. Ouderparticipatie 
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Ouderbetrokkenheid is zoals eerder aangehaald een breed begrip. Een onderdeel van deze 

betrokkenheid is ouderparticipatie. Aangezien er meer is dan alleen de resultaten van het kind op school 

willen we ook eens kort stilstaan bij de vertegenwoordiging van de ouders bij de activiteiten die de 

school organiseert. Om deze ouderparticipatie te kunnen bestuderen moeten we opnieuw verschillende 

vragen stellen om dit begrip te kunnen meten. Om die reden stelden we de volgende twee vragen: 

- Helpt u mee met activiteiten die de school organiseert? 

- Bent u lid van het oudercomité?  

Wanneer we de resultaten van deze vragen nader bekijken zien we dat 15,8% van de ouders (bijna) altijd 

zal meehelpen. 23,5% van de ouders geeft aan dat ze soms zullen meehelpen en de overige 60,6% zal 

hier (bijna) nooit aan participeren.  

15 ouders geven aan dat ze in het oudercomité zetelen, dit is 8,4% van het totaal aantal antwoorden. 

28,1% van de ouders geeft aan dat het oudercomité hen niet interesseert. 5,1% geeft aan dat ze hier niet 

in zetelen maar dit wel willen doen, 3,4% zat vroeger in het oudercomité maar vandaag niet meer. De 

overige 55,1% gaf dan wel aan dat ze hier in geïnteresseerd is maar hier geen tijd voor heeft.  

Deze ouderparticipatie is moeilijker vast te stellen dan bij de ouderbetrokkenheid. Dit komt door de 

verschillende soorten antwoordmogelijkheden bij deze twee vragen. Hier geldt niet dat een score 1 

beter is dan score 2. Elk antwoord heeft nu een gelijke waarde. We kunnen deze twee vragen wel met 

elkaar vergelijken als we gebruik maken van een ‘crosstab’. Hiermee kunnen we onder andere nagaan of 

ouders die al dan niet in het oudercomité actief zijn dan ook effectief meehelpen met het organiseren 

van activiteiten. Maar we kunnen ook nagaan of ouders die niet in het oudercomité zetelen al dan niet 

meehelpen met deze activiteiten.  

In de enquête zien we dat 14 personen aangeven dat ze altijd meehelpen met activiteiten. Wie zijn deze 

14 personen: 

- 5 ouders uit het oudercomité; 

- 6 ouders die in het oudercomité geïnteresseerd zijn maar hier geen tijd voor hebben; 

- 3 ouders die niet geïnteresseerd zijn in het oudercomité. 

Er zijn verschillende groepen ouders aanwezig tijdens activiteiten die de school organiseert. We moeten 

er echter bij stilstaan dat dit een zeer beperkte groep is ten opzichte van het algemene totaal. Er zijn wel 



twee grote duidelijk te onderscheiden groepen die echter (bijna) nooit zullen meehelpen aan 

activiteiten: 

- De groep die niet geïnteresseerd is in het oudercomité: 70% van de ouders binnen deze groep zal 

(bijna) nooit meehelpen; 

- De groep die geïnteresseerd is in het oudercomité maar hier geen tijd voor heeft: 65,3% van de 

ouders binnen deze groep geeft aan dat ze (bijna) nooit zullen meehelpen.  

Soms helpen ouders binnen deze twee groepen wel mee: 

- De groep die niet geïnteresseerd is in het oudercomité: 14% van deze groep ouders geeft aan dat 

ze soms meehelpen. 

- De groep die geïnteresseerd is in het oudercomité maar hier geen tijd voor heeft: 25,5% van 

deze groep ouders zal soms meehelpen met activiteiten.  

Naast deze twee net besproken groepen hebben we ook nog ouders, die op het moment van de 

bevraging niet in het oudercomité zitten, maar dit wel willen doen. Dit is echter een zeer kleine groep: zij 

vertegenwoordigen namelijk 5,1% van alle enquêtes. Binnen deze groep zien we dat 4 ouders bijna altijd 

of soms zullen meehelpen, en vijf ouders zullen (bijna) nooit meehelpen.  

Kijken we naar de meer algemene cijfers dan zien we dat  60,7% van al de beantwoorde enquêtes 

aangeven dat ouders (bijna) nooit zullen meehelpen . 16,3% van de ouders geeft aan dat ze (bijna) altijd 

zullen meehelpen.  Een laatste opvallend beeld is dat ouders die niet geïnteresseerd zijn in het 

oudercomité, ook (bijna) nooit zullen meehelpen aan activiteiten.  

3.4. Samenvatting 

  

Met de resultaten die we verzamelden zagen we dat ouders meer naar oudercontacten zullen gaan dan 

naar infomomenten. 93,5% gaat altijd naar oudercontacten terwijl 75,1% altijd naar infomomenten gaat. 

Verder zagen we wel dat 72,6% van de ouders betrokken zijn bij het schoolgebeuren van hun kind. Ze 

helpen bij het huiswerk, lezen voor en gaan naar school voor oudercontacten en infomomenten. Kijken 

we naar de ouderparticipatie, dan zien we dat er niet veel ouders zijn die altijd zullen helpen met de 

organisatie van activiteiten op school. Wie aan deze activiteiten meehelpt zit daarom niet altijd in het 

oudercomité. We zagen wel dat een grote groep ouders die niet geïnteresseerd zijn in het oudercomité, 



ook niet zullen meehelpen, net als een grote groep ouders die aangeven dat ze geen tijd hebben om deel 

te nemen aan het oudercomité.   

Deel 2: communicatiemiddelen 

1. Welke communicatiemiddelen gebruikt de school volgens de ouders? 
 

We hadden in de enquête 24 mogelijke communicatiemiddelen voorgesteld aan de ouders. De ouders 

dienden de communicatiemiddelen aan te duiden die volgens hen door de school gebruikt worden. We 

zien echter dat 48,1% van de ouders aangeeft dat er 6 tot 10 communicatiemiddelen door de school 

wordt gebruikt. Een kwart van de ouders kan er 1 tot 5 aanduiden en het laatste kwart geeft aan dat ze 

er meer dan 10 kennen. In de school worden er echter 17 verschillende communicatiemiddelen naar de 

ouders toe gebruikt. Al is het ene communicatiemiddel beter gekend/bekend bij de ouders dan het 

andere.  

Als we de verschillende mogelijkheden afzonderlijk bekijken zien we dat de meerderheid van de ouders 

(>50%) de volgende communicatiemiddelen aanduiden: 

- Brieven (84,9%) 

- Oudercontacten (82,7%) 

- Schoolagenda (78,4%) 

- Infomomenten (71,4%) 

- Rapport (65,4%) 

- Schoolkrantje (62,7%) 

- Website (61,6%) 

Een minderheid (<50%) van de ouders geeft aan dat de school de volgende communicatiemiddelen 

gebruikt: 

- Informeel gesprek (49,7%) 

- Heen – en – weer schriftje (46,5%) 

- Telefoon (44,9%) 

- Opendeurdagen (33,5%) 

- Oudercomité (23,2%) 



- Brochure (21,6%) 

- Mededelingenbord (15,1%) 

- Affiche (15,1%) 

- Blog (14,6%) 

- E-mail (11,4%) 

Ongeveer de helft van de communicatiemiddelen die de school gebruikt is  goed gekend door de ouders. 

We zien echter in de bovenstaande gegevens dat er ook enkele communicatiemiddelen niet (goed) 

gekend zijn bij de ouders.  

1.1. Ontbrekende communicatiemiddelen 

 

Er werd aan de ouders ook de vraag gesteld of er volgens hen een (belangrijk) communicatiemiddel 

tussen de school en de ouders ontbreekt. Er kwamen verschillende reacties op deze vraag, maar niet 

iedereen beantwoordde dit. Zo gaf 17,3% van de ouders aan dat er volgens hen wel iets ontbreekt. 

42,2% gaf vervolgens aan dat er volgens hen geen andere communicatiemiddelen nodig zijn. We zien 

echter wel een grote groep missende waarden. In 40,5% van de enquêtes kwam er geen reactie op deze 

open vraag. Ouders die niet op deze vraag een antwoord gaven maar wel een schuine streep plaatsten 

werden geïnterpreteerd als een ouder die vindt dat er geen communicatiemiddel ontbreekt. De overige 

enquêtes waar er helemaal niets werd genoteerd werden dan als missende waarden beschouwd.  

Ouders die wel een antwoord gaven op deze vraag, vermeldde regelmatig hetzelfde 

communicatiemiddel dat volgens hen ontbreekt, namelijk de e-mail. Ouders vinden dat er meer gebruik 

gemaakt mag worden van e-mails. Daarnaast vermeldden enkele ouders dat er extra oudercontacten 

zouden moeten georganiseerd worden. Deze ouders vinden onder andere de periode september-

december zonder een oudercontact te lang. In het eerste leerjaar is er wel een extra oudercontact 

voorzien voor de herfstvakantie, maar dit is niet in de andere klassen. Een tussenevaluatie zou de ouders 

een beter zicht geven of hun kind extra hulp nodig heeft. ‘Geen nieuws goed nieuws’, vinden ouders niet 

altijd interessant. Ze willen graag weten hoe hun kinderen het doen in de klas. Ouders geven ook aan dat 

een informeel gesprek met de leerkracht niet altijd mogelijk is. De reden hiervoor is vaak dat sommige 

ouders hun kinderen niet altijd zelf naar school kunnen brengen of kunnen ophalen als de school net uit 

is.  



Naast het gebruik van e-mails en extra oudercontacten stellen enkele ouders voor om een nieuwsbrief 

op te stellen of gebruik te maken van andere technologische communicatiemiddelen, zoals een actieve 

website.  Dit laatste communicatiemiddel komt hieronder nog uitgebreid aan bod.  

 

1.2. Samenvatting 

 

De best gekende communicatiemiddelen zijn brieven, oudercontacten en schoolagenda, al worden deze 

niet voor de volle 100% bij de ouders als dusdanig beschouwd. Verder zien we dat de e-mail in zeer 

beperkte mate door de school naar de ouders toe gebruikt wordt.  

 

2. Welke communicatiemiddelen gebruiken de ouders om met de school te 

communiceren? 
 

69,7% van de ouders gebruikt tussen de 2 tot 6 verschillende soorten communicatiemiddelen naar de 

school toe. We gaan hieronder na welke communicatiemiddelen het meest door de ouders gebruikt 

worden. 

- 61,1% van de ouders gebruikt de telefoon 

- 52,4% van de ouders grijpt hun kans tijdens het infomoment om met de leerkracht te praten 

- 64,3% doet dit tijdens het oudercontact 

- 70,8% van de ouders communiceert via de schoolagenda 

Communicatiemiddelen die niet actief gebruikt worden door de ouders zijn de volgende: 

- Website (14,1%) 

- E-mail (17,8%) 

- Brieven (41,1%) 

- Rapport (24,9%) 

- Heen – en - weer schriftje (40,5%) 

- Informeel gesprek (45,4%) 

- Oudercomité (11,4%) 



Omdat er vandaag de dag heel wat gewerkt wordt met e-mails werd er ook eens gekeken naar de 

enquêtes die aangeven dat de school e-mail gebruikt naar de ouders toe. Als we deze verder analyseren 

dan zien we dat de meerderheid van de ouders die aangeven dat de school de e-mail gebruikt ook 

effectief via e-mail met de school communiceren. Van deze kleine groep ouders zal 76,2% e-mails naar 

de school sturen.   

We stonden eerder stil bij het gebruik van de schoolagenda als communicatiemiddel. Aangezien dit ook 

een belangrijk communicatiemiddel is tussen de school en het thuisfront, zal dit ook eens nader 

bestudeerd worden. Als we ook nu enkel de ouders selecteren die aangeven dat deze schoolagenda een 

communicatiemiddel is van de school uit, dan zien we 86,2% van deze ouders ook aangeven dat zij deze 

agenda gebruiken om met de school te communiceren. Als we verder kijken naar de ouders die de 

schoolagenda niet (h)erkennen als een communicatiemiddel van de school uit, zal slechts 15% van deze 

groep ouders de schoolagenda als communicatiemiddel gebruiken. We kunnen besluiten dat ouders die 

de schoolagenda niet als communicatiemiddel vanuit de school ervaren dit ook niet zullen gebruiken 

naar de school toe.   

2.1. Samenvatting 

 

E-mails worden door een kleine groep ouders verstuurd, maar diegenen die weten dat deze mogelijkheid 

er is zullen dan ook dit communicatiemiddel gebruiken. Verder zagen we dat ouders die aangaven dat de 

school de schoolagenda niet als communicatiemiddel gebruikt, de schoolagenda ook niet of amper zullen 

gebruiken naar de school toe.  

  

3. Stellingen 
 

In deze enquête werden er verschillende communicatiemiddelen nader bekeken. Dit deden we op basis 

van enkele stellingen. We bekijken hier de resultaten die we bekomen hebben.  

3.1. De digitale wereld 

3.1.1. Website 

 



42,1% van de ouders gaat (helemaal) akkoord met de stelling ‘Ik kijk regelmatig naar de website van de 

school’, 31,1% reageert neutraal op deze stelling en 26,8% van de ouders is hier (helemaal) niet mee 

akkoord. Wanneer we aan de ouders vragen of ze alles terugvinden op de website krijgen we in 37,7% 

van de enquêtes een positief antwoord; 38,2% reageert neutraal en 24,2% is (helemaal) niet akkoord 

met deze stelling. Wanneer de vraag gesteld wordt aan de ouders of er informatie ontbreekt op de 

website zien we dat 32,8% van de ouders vindt dat er niets ontbreekt.48% reageert neutraal en 19,5% is 

(helemaal) akkoord met deze stelling.   

3.1.2. Opmerkingen ouders  

 

De ouders konden ook algemene opmerkingen geven over de website, ongeacht of er iets ontbreekt of 

niet. Verschillende ouders deden dit ook. De ouders vinden de website voornamelijk te statig en er 

wordt te weinig praktische informatie over de school weergegeven. De school wordt volgens een ouder 

hierdoor te weinig gepromoot. Verder merken enkele ouders ook op dat de website niet regelmatig 

wordt geüpdate. Om de website levendiger en actiever te maken stellen enkele ouders voor om meer 

weetjes over de school, foto’s en verslagen van activiteiten, projecten die kinderen doen een plaatsje te 

geven op de website. Brieven aan ouders, informatie over de klassen en praktische informatie over 

uitstappen vinden ouders ook wel interessante elementen die op de website zouden mogen terecht 

komen.   

3.1.3. E-mail 

 

72% van de ouders geeft aan dat ze geen e-mails versturen naar de school. We zagen dit al eerder bij de 

cijfers over de communicatiemiddelen. 13,7% zou dit, volgens deze gegevens, wel doen. Aangezien er 

heel wat ouders zijn die geen e-mails versturen werden de volgende twee stellingen opvallend vaak 

beantwoord met (helemaal) niet akkoord, neutraal of helemaal geen antwoord. Omdat deze 

antwoorden een vertekend beeld weergeven, gaan we deze gegevens hieruit wegfilteren. Dit wil zeggen 

dat we nu de gegevens van de ouders die wel e-mails versturen, wensen te onderzoeken. Wanneer we 

dit doen, zien we dat iets meer dan de helft (52,2%) van de ouders tevreden zijn over de snelheid van de 

reacties op hun e-mail. 41,3% geeft hierop een neutraal antwoord. Daarnaast werd er aan de ouders 

gevraagd of ze een duidelijk antwoord krijgen op hun e-mail, hierbij zien we dat 52,3% van de ouders 

hiermee akkoord gaat en dat 45,5% neutraal aanduidt.  



3.1.4. Opmerkingen ouders 

 

Verschillende ouders gaven hier aan dat ze geen e-mails versturen naar de school, maar vaak weten de 

ouders niet dat dit mogelijk is. Soms geeft een leerkracht een e-mailadres in het begin van het schooljaar 

maar dat doen ze niet allemaal. 

 

3.2. De papieren wereld 

3.2.1. Brieven 

 

Ouders vinden dat de brieven van de school in duidelijk en verstaanbaar Nederlands geschreven worden. 

95,1% gaat daar (helemaal) mee akkoord. Bijna de helft van de ouders (48%) begrijpt de brief niet beter 

als er pictogrammen op staan. Een kwart van de ouders (24,3%) begrijpt de brieven wel beter als er 

gebruik gemaakt wordt van pictogrammen. 27,3% reageert hier eerder neutraal over.  Daarna werd de 

stelling ‘De brieven mogen per e-mail doorgestuurd worden’ nader bekeken. De resultaten geven aan 

dat 50,3% van de ouders hier (helemaal) mee akkoord gaat. 31,3% is hier echter (helemaal) niet mee 

akkoord. De overige 18% reageert op deze stelling neutraal.  

3.2.2. Opmerkingen ouders 

 

Bij de opmerkingen van de ouders valt het op dat ouders voornamelijk verantwoorden waarom ze liever 

geen brieven per e-mail krijgen. Zo geven verschillende ouders aan dat ze liever een brief meekrijgen 

omdat ze niet regelmatig hun e-mails nakijken en de schoolagenda van de kinderen wel. Een andere 

ouder gaf aan dat hij of zij al te veel mails op een dag krijgt. 

3.2.3. Schoolagenda/heen-en-weer schriftje 

 

84,2% (helemaal akkoord) en 14,7% (akkoord) van de ouders geven aan dat ze elke dag de schoolagenda 

of het heen – en – weer schriftje van hun kinderen nakijken. Daarnaast geeft 95% van de ouders aan dat 

ze via deze communicatiemiddelen ook zelf communiceren met de school of leerkracht. Dit laatste cijfer 

is positiever dan het cijfer dat we eerder verkregen toen we de ouders vroegen welke 

communicatiemiddelen zij gebruiken om met de school te communiceren. Daar gaf ‘slechts’ 70,8% van 

de ouders aan dat ze de schoolagenda gebruiken om te communiceren met de school. 



3.2.4. Opmerkingen ouders 

 

Een ouder vindt de planning van de week in de agenda een uitstekend middel, maar enkele andere 

ouders weten niet altijd of het schriftje/agenda door de leerkracht gelezen worden, aangezien het niet 

altijd geparafeerd wordt.  

3.2.5. Schoolkrantje 

 

63,9% van de ouders geeft aan dat ze het schoolkrantje elke keer lezen, een vijfde van de ouders 

reageert eerder neutraal. Een minderheid van de ouders (7,4%) geeft aan dat ze het schoolkrantje via de 

website lezen, 68% doet dit niet. 56,7% van de ouders vindt het schoolkrantje interessant, maar 33,9% 

reageert eerder neutraal. Tot slot, 33,3% van de ouders leest elk artikel in het schoolkrantje.  

3.2.6. Opmerking ouders 

 

Een ouder geeft aan dat het schoolkrantje beperkt is en te weinig regelmaat kent. Verschillende ouders 

geven aan dat ze enkel artikels lezen die iets vermelden over hun kinderen of familieleden. Andere 

ouders vinden het spijtig dat er maar bepaalde activiteiten in de kijker staan en er zouden meer foto’s 

mogen instaan. Eén ouder zou het leuk vinden moest het vertaald kunnen worden.  

 

3.3. Mondelinge communicatie 

3.3.1. Infomomenten 

 

Bijna 88% van de ouders geeft aan dat ze weten wanneer er infomomenten op school zijn. 79% van de 

ouders gaat naar elk infomoment op school. Dit ligt ongeveer in lijn met de eerdere gegevens over de 

infomomenten. 10,5% reageert hier neutraal op en 10,5% geeft aan dat ze dit niet doen. Tijdens 

infomomenten vindt 84,9% van de ouders dat ze de leerkracht kunnen aanspreken, 10,1% reageert hier 

neutraal op. 86,8% van de ouders gaat ermee akkoord dat de leerkracht luistert als de ouder iets vraagt 

of vertelt. 11% reageert hier neutraal op. 

3.3.2. Opmerking ouders 

 



Eén ouder geeft aan dat de data soms te laat worden meegegeven.   

3.3.3. Oudercontacten 

 

Bijna alle ouders weten wanneer er oudercontacten zijn, slecht 2,7% reageert neutraal of (helemaal) niet 

akkoord. In tegenstelling tot de infomomenten gaan bijna alle ouders naar elk oudercontact van hun 

kind(eren). In 6 enquêtes gaven ouders neutraal of (helemaal) niet akkoord aan. Drie ouders hebben 

deze vraag niet beantwoord. Tijdens oudercontacten vindt 95,6% van de ouders dat ze hun vragen 

kunnen stellen aan de leerkracht. 3,3% reageert neutraal. In vijf enquêtes werd deze vraag niet 

beantwoord. 96,2% van de ouders geeft ook aan dat de leerkracht luistert wanneer de ouders iets 

vragen of vertellen.  

3.3.4. Opmerkingen ouders 

 

Enkele ouders deelden mee dat ze twee oudercontacten te weinig vinden, er zouden er meer mogen 

zijn. Dit werd ook al aangehaald bij de vraag of er belangrijke communicatiemiddelen ontbreken. Verder 

geeft één ouder aan dat hij of zij vorig jaar het gevoel had dat er niet altijd geluisterd werd naar de 

ouder.  

3.3.5. Informele momenten 

 

Tijdens informele momenten geven ouders voor 75,9% aan dat ze vragen kunnen stellen aan de 

leerkracht. 16,8% koos voor neutraal, en 7,3% geeft aan dat ze geen vragen kunnen stellen. Als we aan 

de ouders vragen of de leerkracht open staat voor een gesprek dan zien we dat 15,2% neutraal 

antwoordde en 3,4%  is hier niet mee akkoord. De meerderheid van de ouders (84,2%) reageert positief 

op de stelling dat de leerkracht luistert naar wat de ouder wil zeggen. 13,5% van de ouders reageert 

neutraal en 2,2% reageert negatief. Er ontbreken wel gegevens van 7 ouders. 83,7% van de ouders krijgt 

een duidelijk antwoord op hun vragen en 13,6% reageert neutraal.  

76,8% van de ouders geeft aan dat ze bij de directie terecht kunnen als ze vragen hebben. 78,5% van de 

ouders geeft aan dat de directie open staat voor een gesprek en volgens ongeveer 76% van de ouders 

luistert de directie naar wat de ouder wil zeggen. 18,6% van de ouders reageert hier neutraal op en 5,1% 

van de ouders is hier (helemaal) niet mee akkoord. De directie geeft volgens 73,2% van de ouders een 

duidelijk antwoord op de vragen van de ouders, 22,3% van de ouders reageert hier neutraal op. 4,6% 



vindt dat ze geen duidelijk antwoord krijgen van de directie. Bij elke stelling omtrent de directie 

ontbreken er steeds van 8 tot 10 ouders de gegevens. 

 

 

3.3.6. Opmerkingen ouders 

 

Bij verschillende stellingen werd er gekozen voor het antwoordmogelijkheid neutraal omdat ze nog geen 

vragen hebben gesteld aan leerkracht of directie in een informele setting. Sommige ouders geven aan 

dat ze niet veel informele gesprekken kunnen houden omdat hun werkuren niet samenvallen met de 

schooluren waardoor de ouders ook niet in contact kunnen komen met de leerkrachten. Bij andere 

kinderen komen de grootouders de kinderen ophalen. Verder zijn er ook enkele ouders die aangeven dat 

de schoolpoort niet de geschikte plaats is om met de leerkrachten te praten.   

 

3.4. Schoolwerking 

 

De meerderheid van de ouders (85,6%) voelt zich welkom op de school, 13,3% reageert neutraal en 1,1% 

of 2 ouders voelen zich helemaal niet welkom op deze school. Verder zien we dat 26,2%, iets meer dan 

een vierde van de ouders, het oudercomité kent en bereikbaar vindt. 48,9% reageert eerder neutraal en 

25,1% van de ouders geeft aan dat ze dit (helemaal) niet kennen of ze niet bereikbaar vinden.  

Verder voelt 36,9% van de ouders zich betrokken bij de werking van de school, 48,9% reageert eerder 

neutraal en 14,2% voelt zich (helemaal) niet betrokken bij de schoolwerking. 70,1% van de ouders weet 

hoe de schooldag van zijn of haar kind eruit ziet, 20,4% antwoordde neutraal. 83,1% van de ouders vindt 

dat er voldoende informatie wordt gegeven over de activiteiten die de school organiseert en 14,2% 

reageert neutraal op deze stelling.  

Volgens 61,3% van de ouders wordt er regelmatig duidelijke informatie gegeven over de ontwikkeling en 

de schoolse vorderingen van hun kind, 25,4% reageert neutraal. 13,3% van de ouders vindt dat er niet 

regelmatig duidelijke informatie gegeven wordt. Deze 13% vonden we terug in 24 enquêtes. Daarnaast 

weet 63,8% van de ouders wat er van hen verwacht wordt bij het begeleiden van lezen/huiswerk.  



Indien er zich problemen met het kind voordoen, kunnen volgens 76,6% van de enquêtes de ouders 

terecht bij de leerkracht en het zorgteam. 19,6% van de ouders reageert hier neutraal op. Een iets lager 

cijfer, 68,5%, vindt dat de school samen met de ouders naar een oplossing zoekt, indien er zich een 

probleem met hun kind voordoet. 26,7% van de ouders kiest ervoor om noch akkoord, noch niet akkoord 

te zijn.  

We keken met deze stellingen ook nog naar de ouderbetrokkenheid van de ouders in relatie tot de 

werking van de school. Hierbij merkten we op dat slechts 21,2% van de ouders een goede 

ouderbetrokkenheid aangeeft in relatie tot de werking van de school.  

3.4.1. Opmerkingen ouders 

 

Een ouder geeft aan dat ze enkel informatie krijgt over de ontwikkeling van hun kind wanneer ze naar 

een oudercontact gaat, wanneer ze er zelf als ouder om vraagt, of kijkt hoe de werkjes en taken van de 

kinderen gequoteerd worden. Enkele ouders vinden dat ze laat op de hoogte gebracht worden als er 

problemen met hun kinderen zijn, zowel op het vlak van gedrag als bij leermoeilijkheden. Ouders vinden 

het dan ook spijtig dat ze niet regelmatig op de hoogte worden gehouden wanneer hun kind extra 

begeleiding krijgt. Een andere ouder had ook nood aan meer begeleiding wanneer ze voor hun kind een 

andere school moesten zoeken.  

We zien een lage betrokkenheid bij deze stellingen. Met deze stellingen kunnen we zeggen dat ouders 

zich niet echt betrokken voelen bij de werking van de school. De eerdere cijfers omtrent 

ouderbetrokkenheid ging eerder over resultaten en huiswerk van het kind. Ouders zijn hier wel bij 

betrokken, maar dus niet bij de schoolwerking.  

 

3.5. Tolk 

 

In 36,4% van de enquêtes werden de vragen, bedoeld voor ouders waarvan de moedertaal niet het 

Nederlands is, ingevuld. Deze 36,4% vertegenwoordigt 67 ouders. Van deze 67 ouders geeft 26,8% aan 

dat ze nood hebben aan hulp van een tolk tijdens oudercontacten. 20,9% reageert neutraal op deze 

vraag en 52,2% geeft aan dat ze (helemaal) geen tolk nodig hebben tijdens oudercontacten. Voor 

infomomenten geven meer dan de helft van de ouders, namelijk 55,6%, aan dat ze geen tolk nodig 

hebben tijdens infomomenten. 23,8% heeft hier wel nood aan en 20,6% reageert neutraal. 



Bij de volgende stellingen vragen we de ouders of ze zelf een tolk meebrengen naar de school tijdens 

oudercontacten of infomomenten. We merken op dat 57,8% van de ouders geen tolk meebrengt naar 

oudercontacten, 26,5% doet dit wel, de overige 15,6% reageert neutraal. Bij de infomomenten zien we 

dat 61,3% van de ouders geen tolk meebrengt, 22,6% doet dit wel en 16,1% reageert neutraal. Indien we 

enkel de ouders selecteren die aangeven dat ze hulp nodig hebben van een tolk tijdens deze momenten, 

dan zien we dat 72,2% van deze ouders een tolk zal meebrengen. Bij infomomenten zien we dat 60% een 

tolk zal meebrengen.  

Verder vroegen we nog aan de ouders of het al dan niet hebben van een tolk ervoor zorgt dat ze niet 

naar oudercontacten of infomomenten komen. We merken bij de resultaten dat 71% van de ouders 

aangeeft dat het niet hebben van een tolk, er niet voor zorgt dat ouders niet naar oudercontacten gaan. 

13% gaat echter niet naar oudercontacten omdat ze geen tolk hebben en 16,1% reageert eerder neutraal 

op deze stelling. We zien ongeveer dezelfde cijfers bij infomomenten. 11,3% van de ouders geeft aan dat 

ze niet naar infomomenten gaan omdat ze geen tolk hebben. Een grote groep ouders (74,2%) geeft aan 

dat het niet hebben van een tolk, er niet voor zorgt dat ouders niet naar infomomenten gaan.  

Ook bij deze vragen werden enkele selecties uitgevoerd. We gingen onder andere na of ouders die in het 

begin van de enquête aangaven dat ze geen Nederlands of meerdere talen dan alleen het Nederlands 

met hun kinderen spreken, deze extra vragen hebben beantwoord. We kunnen opmerken dat 75,6% van 

deze moeders en 80% van deze vaders deze vragen hebben ingevuld. Verder zien we dat 28,9% van de 

moeders die de enquête en deze vraag hebben ingevuld nood hebben aan een tolk tijdens 

oudercontacten. Vaders die de enquête en deze vraag invulden gaven voor 30,9% aan dat ze nood 

hebben aan een tolk tijdens oudercontacten. 

3.5.1. Opmerkingen ouders 

 

Er zijn ouders die aangeven dat er een familielid meegaat naar de oudercontacten, zodat die hen kan 

bijstaan bij het vertalen indien er iets niet duidelijk is. Andere ouders geven aan dat hun Nederlands 

sterk genoeg is om zonder tolk naar de oudercontacten en infomomenten te gaan. Er is ook een vader 

die aangeeft dat zijn Nederlands wel goed is, maar dat zijn vrouw wel de bijstand van een tolk nodig 

heeft.  

3.6. Hoe kan volgens u de communicatie tussen de school en de ouders verbeteren? 

 



Bij deze vraag wouden we nagaan wat er bij de mensen leeft en welke ideeën zij voor ons hebben. We 

merkten op dat 31,7% van de ouders iets heeft genoteerd bij deze vraag, dit zijn 58 enquêtes.  

 

3.6.1. Opmerkingen ouders 

 

Bij deze vraag reageerden 18 van de 62 ouders positief op de communicatiemogelijkheden die er nu al 

zijn. Ze reageerden onder andere met de volgende zinnen: ‘Ben tevreden over de communicatie met de 

school’ en ‘Ik vind de manier waarop de school communiceert correct en volledig’. Andere ouders deden 

suggesties om deze communicatie te verbeteren.  

Een vaak terugkerend antwoord is het verbeteren van de informatie op een aantrekkelijkere en 

gebruiksvriendelijkere website. Waarbij ook eventueel de mogelijkheid bestaat om reacties te kunnen 

achterlaten bij foto’s of activiteiten. Een zwemkalender op de website en een kalender van de 

activiteiten per klas weergeven is ook een voorstel van een ouder. Het gebruik maken van e-mails of 

leerlingenplatforms zouden ook kunnen bijdragen tot verbetering van de communicatie tussen de school 

en ouders. Daarnaast vraagt een ouder aan de directie om meer open te staan voor suggesties en meer 

tijd te spenderen aan gesprekken met ouders. Hiervoor vragen ze dan ook een ruimer aanbod van 

contacten na de kantooruren.  

Een ander weerkerend antwoord is het organiseren van meer oudercontacten en het tijdig verwittigen 

van ouders als een kind een probleem heeft op school. Eén ouder geeft aan dat het niet speciaal 

oudercontacten moeten zijn, maar eventuele ‘zitmomenten’ voor de schooluren. Zodat ouders steeds 

hun vragen kunnen stellen aan de leerkracht of wanneer ze een zorg hebben met betrekking tot hun 

kind. 

Een ouder vindt de communicatie goed, maar vraagt om iets te doen aan de veiligheid bij de ingang van 

de school. Het voorstel is om de kleuters en de lagere schoolkinderen van op één plaats op te pikken. 

Een andere ouder vraagt om lessen Nederlands te organiseren.  

De communicatie verloopt volgens een ouder goed, maar maakt zich zorgen over een negatief zelfbeeld 

dat sommige kinderen kunnen hebben. Wanneer kinderen regelmatig negatieve opmerkingen krijgen 

over taken of huiswerk, dan verdwijnt de motivatie. Tucht en discipline zijn nodig, maar soms moet men 

ook rekening houden met het psychologische aspect.  



 

 

3.7. Samenvatting 

 

 De cijfers op een rijtje: 

- Nog niet de helft van de ouders kijkt regelmatig naar de website van de school; 

- 37,7% van de ouders is (helemaal) akkoord dat ze alles terugvinden op de website; 

-  72% van de ouders geeft aan dat ze geen e-mails naar de school sturen; 

- De brieven zijn volgens een grote meerderheid van de ouders in duidelijk en verstaanbaar 

Nederlands geschreven; 

- Voor bijna een kwart van de ouders is de brief duidelijker als er pictogrammen op staan; 

- Volgens 50,3% mogen de brieven doorgestuurd worden per e-mail; 

- Maar 31,3% van de ouders wenst dat de brieven NIET per e-mail worden doorgestuurd; 

- 98,9% van de ouders geeft aan dat ze dagelijks de schoolagenda of het heen-en-weer schriftje 

nakijken; 

- En 95,1% zou de schoolagenda gebruiken om te communiceren, ondanks de eerdere en lagere 

cijfers eerder in dit onderzoek; 

- 63,9% van de ouders geeft aan dat ze het schoolkrantje lezen; 

- 33,3% zal elk artikel lezen in dit schoolkrantje; 

- 88% van de ouders weet wanneer er infomomenten zijn, maar 79% van de ouders gaat hier ook 

naartoe; 

- 84,9% van de ouders vindt dat de leerkrachten aanspreekbaar zijn tijdens deze infomomenten 

en 86,8% vindt dat de leerkracht ook luistert naar de ouders; 

- 97,3% van de ouders geeft aan dat ze weten wanneer er oudercontacten zijn en 96,4% geeft aan 

dat ze hier naartoe gaan; 

- Tijdens informele momenten kan 75,9% van de ouders vragen stellen aan de leerkracht; 

- Volgens 84,2% van de ouders luistert de leerkracht naar de ouders; 

- 76,8% van de ouders vindt dat men vragen kan stellen aan de directie tijdens informele 

momenten; 

- 78,5% van de ouders geeft aan dat de directie open staat voor informele gesprekken; 

- Ouders voelen zich welkom op de school; 



- 36,9% voelt zich betrokken bij de werking van de school; 

- 70,1% van de ouders weet hoe de schooldag van hun kind eruit ziet; 

- 63,8% van de ouders weet wat hij of zij moet doen om de kinderen te begeleiden bij hun 

huiswerk of het lezen; 

- 76,6% geeft aan dat ze bij het zorgteam en de leerkrachten terecht kunnen indien er zich 

problemen voordoen; 

- Volgens 68,5% van de ouders gaat de school samen met hen op zoek naar een oplossing voor 

eventuele problemen; 

- 13,9% van de ouders tonen een goede ouderbetrokkenheid bij de schoolwerking; 

- 57,8% van de ouders brengt geen tolk mee naar oudercontacten,26,5% doet dit wel; 

- 61, 3% van de ouders brengt geen tolk mee naar infomomenten en 22,6% doet dit wel; 

- 28,9% van de moeders geeft aan dat ze een tolk nodig hebben en bij de vaders is dat 30,9% 

(enkel de gegevens van de niet-Nederlandstalige ouders werden hierbij opgenomen). 

 

Daarnaast konden de ouders hun mening weergeven over de communicatie. Ze konden aangeven wat er 

volgens hen nodig is om de communicatie te verbeteren. Hierbij zagen we dat voor vele ouders de 

communicatie al goed verloopt, andere ouders gaven meer tips omtrent het meedelen van informatie op 

de website en via e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Deel 4: Besluit en discussie 

Conclusie analyse  
 

Het doel van dit onderzoek was het bestuderen van de communicatie tussen de Vrije Basisschool ‘De 

Windroos’ en haar ouders. Hierbij wouden we nagaan hoe deze communicatie verloopt en of de ouders 

tevreden zijn over deze communicatie. Om dit te kunnen onderzoeken hadden we de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld: 

 ‘Hoe verloopt de communicatie tussen de school en de ouders, zijn de gebruikte communicatiemiddelen 

kenbaar en bereikbaar voor alle ouders, en welk effect heeft deze communicatie op de 

ouderbetrokkenheid?’ 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden stelden we een enquête op om zoveel mogelijk 

ouders te kunnen bereiken. Met de analyse van onze enquête zagen we dat de ouders aangeven dat ze 

terecht kunnen bij de leerkrachten en de directie. Ouders hebben het gevoel dat het schoolteam open 

staat voor hen en dat ze luisteren wanneer de ouders iets vragen of vertellen. Daarnaast vroegen we aan 

de anderstalige/Franstalige ouders of ze nood hebben aan de hulp van een tolk, en of ze die ook 

meebrengen. We zagen voornamelijk dat ouders die nood hebben aan deze tolk, deze vaak ook zelf 

meebrengen. Toch zal er een groepje ouders zijn die dit niet doet. Tijdens de analyse van de resultaten 

zagen we dat de ouders maar een beperkt aantal communicatiemiddelen van de school kent. De helft 

van de ouders kent er 6 tot 10, terwijl de school 17 communicatiemiddelen gebruikt. Dus de kenbaarheid 

en de bereikbaarheid van sommige communicatiemiddelen kunnen in vraag gesteld worden. Tot slot 

keken we ook naar de ouderbetrokkenheid. We hebben dit begrip twee keer bekeken bij verschillende 

vragen en stellingen. De eerste keer dat we het begrip ouderbetrokkenheid bestudeerden vroegen we de 

ouders of ze meehielpen met het begeleiden van het huiswerk van hun kinderen, of ze hun kinderen 

regelmatig voorlezen, en tot slot vroegen we ook of de ouders naar oudercontacten en infomomenten 

gaan. Hierbij zagen we dat 72,6% van de ouders hierbij een goede ouderbetrokkenheid aantoonde. Toen 

we het begrip nadien nog eens aanhaalden keken we meer naar de schoolwerking. We vroegen onder 

andere of de ouders zich betrokken voelen bij de werking van de school, maar ook of ze terecht kunnen 

bij het zorgteam en de directie wanneer er zich problemen voordoen. Maar er werd ook gevraagd of 

ouders voldoende informatie krijgen van de school over de ontwikkeling en de schoolse vorderingen van 



hun kind, en weten ouders wat er van hen verwacht wordt bij het begeleiden van huiswerk. Hierbij zagen 

we echter dat slechts 21,2% van de ouders aangeeft dat ze een goede betrokkenheid kennen tot de 

werking van de school.  

We kunnen dus besluiten dat de communicatie tussen de school en de ouders vlot verloopt, maar dat 

niet alle communicatiemiddelen even gekend zijn bij de ouders. De bereikbaarheid van sommige 

communicatiemiddelen kan ook in vraag gesteld worden. De communicatie tussen de school en de 

ouders verloopt goed, maar als we de schoolwerking nader bekijken dan zien we dat ouders zich hier 

minder bij betrokken voelen en minder goed weten wat er juist van hen verwacht wordt. Op dit vlak kan 

de communicatie een invloed uitoefenen op deze ouderbetrokkenheid. Ouders zijn echter wel duidelijk 

betrokken bij het klasgebeuren van de kinderen.  

Discussie enquête 
 

Zoals we in de analyse zagen, reageerden 73,7% van de ouders op deze enquête. Dit wil zeggen dat we 

iets meer dan een kwart van de ouders niet hebben kunnen bereiken. Toch kunnen we door deze grote 

reactie van de ouders achterhalen wat bij de meerderheid van de ouders leeft. De deelname van deze 

groep ouders aan deze enquête kan aantonen dat ouders communicatie tussen school en ouders 

belangrijk vinden.   

 We zagen ook dat verschillende taalgroepen vertegenwoordigd zijn in de enquête. Al hebben we bij de 

185 enquêtes ook verschillende missende waarden bij de gegevens van de vader. Zo weten we van 20 

vaders niet welke taal ze met hun kinderen spreken en of ze Nederlands kunnen spreken en begrijpen. 

Deze 20 vaders vertegenwoordigen bijna 11% van het totaal aantal gegevens. Indien we deze gegevens 

wel zouden kennen, kunnen de resultaten in verband met taal een ander beeld weergeven. Een 

voorbeeld: indien al deze ontbrekende vaders Nederlands spreken dan zien we dat 64,9% van de ouders 

Nederlands spreken in plaats van 54,1%.Echter mogen we ook niet vergeten dat er niet altijd een vader 

in de huishoudens aanwezig is waardoor ook hierdoor gegevens kunnen ontbreken.  

Er ontbreekt ongeveer 26% van de enquêtes die we uitgedeeld hebben. We weten echter niet wie deze 

ouders zijn. Dit kunnen ouders zijn die de taal niet onder de knie hebben, maar ook een vergetelheid bij 

de ouders kan hier aan de basis liggen, net als geen interesse van de ouders om deel te nemen aan het 

onderzoek. Om te kunnen achterhalen wie deze groep is, zouden we minder anoniem te werk moeten 



gaan, wat ervoor kan zorgen dat de ouders minder enthousiast kunnen zijn om deel te nemen en om hun 

eigen mening te geven. Deze onbekende groep die niet deelnam kan echter wel interessant zijn om te 

bevragen. Dit kunnen net de ouders zijn waarbij de communicatie minder goed verloopt dan zou moeten 

of kunnen. Toch blijft de enquête een interessante methode om mee te werken. We konden op korte tijd 

heel wat ouders bereiken. De ouders konden deze enquête invullen wanneer en waar ze dit konden 

doen. Indien we gesprekken zouden organiseren, zoals een interview of focusgroep, dan moeten we 

rekening houden met tal van factoren en praktische zaken. Zoals: wanneer kunnen deze ouders 

afspreken, hoe kunnen we deze ouders laten deelnemen aan deze gesprekken, en hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat deze groep een representatieve groep is die het werkelijke beeld van de school weergeeft? 

Een enquête probeert zoveel mogelijk personen te bereiken, daarnaast waren er ook twee momenten 

voorzien waarop ouders naar de school konden komen voor hulp met het invullen van deze enquête. Er 

kwam slechts één vader op af, maar deze had de enquête al ingevuld met een buur. Waarom de ouders 

niet naar deze gesprekken kwamen dat kunnen we niet achterhalen, we konden dit echter wel 

aanbieden om de ouders zoveel mogelijk de kans te geven om hun mening (ondanks de taal) over de 

communicatie mee te delen. Een nadeel van het werken met een enquête is dat we niet kunnen 

achterhalen waarom een persoon een bepaalde keuze heeft gemaakt. We hadden echter wel bij elk 

onderdeel van de stellingen ruimte voorzien waar de ouders eventuele opmerkingen konden noteren.   

Als we verder kijken naar de taal dan zagen we dat er verschillende talen opgenomen werden in de 

analyse. Er was een grote groep ouders die Nederlands spreekt, maar ook Franstalige ouders en 

anderstalige ouders kwamen hierbij aan bod. We vergeleken ook onze gegevens die we verzamelden 

met de enquête met de gegevens die de school verzamelt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs 

en Vorming. We kunnen deze twee enquêtes niet helemaal naast elkaar leggen. We hadden dezelfde 

antwoordcategorieën aan de ouders aangeboden, maar bij de enquête van het Ministerie konden we 

niet goed achterhalen welke ouders zowel Nederlands als Frans spraken. Dit konden we wel in onze 

enquête. Daarnaast moeten we er ook bij stilstaan dat deze enquêtes momentopnames zijn. Een ouder 

die de enquête van het Ministerie 6 jaar geleden had ingevuld, kan reeds heel wat evolutie in de taal 

hebben meegemaakt. Een ouder die toen geen Nederlands kon, kan dit misschien vandaag wel. Wat we 

echter wouden nagaan met een voorzichtige vergelijking tussen deze twee enquêtes, was of er eenzelfde 

trend terug te vinden was. Dit was er, al leken in onze enquête de Nederlandstalige ouders beter 

vertegenwoordigd. We mogen echter niet vergeten dat we geen gegevens hebben van een meer dan 

een kwart van de ouders. Deze gegevens zouden een andere  trend kunnen aangeven.  



In de enquête zelf ontbrak er de vraag of het kind in de kleuter- of lagere school zit. Zo weten we nu niet 

hoeveel ouders van de kleuterschool en/of lagere school gereageerd hebben, wat wel interessant had 

kunnen zijn voor de analyse. Indien we dit wel hadden nagevraagd dan konden we nagaan of de 

ontbrekende gegevens, die we onder andere bij de vraag of ouders meehelpen met het huiswerk 

opmerkten, hierdoor kwamen. Ouders gaven vaak zelf al aan dat hun kind in de kleuterklas zit en daarom 

nog geen huiswerk maken.  

Verder stonden we ook stil bij het deelnemen van ouders aan oudercontacten en infomomenten. We 

zien dat veel ouders aangeven dat ze weten wanneer deze gesprekken plaatsvinden en dat de 

meerderheid van deze ouder hier ook naartoe gaan. Al zien we wel een verschil tussen de 

oudercontacten en infomomenten. Er zullen echter meer ouders deelnemen aan de oudercontacten dan 

aan infomomenten. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Infomomenten worden over het algemeen aan 

het begin van het schooljaar georganiseerd. Tijdens deze momenten wordt onder andere de werking van 

de klas meegedeeld en krijgen de ouders een overzicht van eventuele projecten en uistappen die de 

leerlingen dat jaar zullen ondernemen. Maar dit is voornamelijk een kans voor de leerkrachten en de 

ouders om elkaar te leren kennen. Waarom een kwart van de ouders toch niet naar deze momenten 

komen kunnen we met deze enquête niet bepalen. Wat we wel weten is dat oudercontacten meer 

ouders zullen aantrekken omdat het Kerstrapport en het rapport op het einde van juni enkel met de 

ouders wordt meegegeven. Dit gebeurt dan via het oudercontact. Indien de ouders hier niet naartoe 

komen ontvangen ze ook geen rapport met resultaten van hun kinderen. Daarnaast wordt er door de 

school ook nog oudercontacten ingelast wanneer de school/leerkracht zich zorgen maakt over de 

resultaten of het gedrag van kinderen. Ook hier wordt aan de ouders gevraagd om contact op te nemen 

met de school. Deze oudercontacten brengen ook een groter (gevoel van) verplichting met zich mee dan 

infomomenten. Een andere mogelijke invloed op deze grotere aanwezigheid op oudercontacten kan 

gevonden worden in de vaak kortere duur van deze oudercontacten. Daarnaast is dit ook een persoonlijk 

gesprek tussen de leerkracht en de ouders, met als specifiek onderwerp het kind van deze ouders. 

Anderstalige ouders kunnen eventueel met behulp van een tolk, de leerkracht persoonlijk aanspreken 

zonder dat er andere mensen aanwezig zijn. Dit gesprek kan dan meer op het tempo en op het niveau 

van de taalkennis van de ouders verlopen. Een groepsgesprek is misschien moeilijker te volgen dan zo’n 

oudercontact. Verder kan eventuele schaamte of onmacht over de gebrekkige kennis van het Nederlands 

minder opvallen in een persoonlijk gesprek, er zijn namelijk geen andere ouders bij. Als laatste punt 

kunnen we ook vaststellen dat oudercontacten doorgaan op de momenten die het best voor de ouders 



passen. De ouders kunnen zelf tijdstippen aanduiden die voor hen het beste passen. Een infomoment 

daarentegen wordt op een vast moment vastgelegd.  

In de literatuurstudie zagen we onder andere dat een goede betrokkenheid belangrijk is om tot een 

goede communicatie te kunnen komen. Als we naar de ouderbetrokkenheid in onze enquête kijken, die 

we in het eerste deel naar voren brachten, dan zagen we dat 72,6% van deze ouders een goede 

ouderbetrokkenheid vertoont. We kozen hiervoor echter 4 bepaalde vragen. Vragen waarbij de meest 

opvallende taken van de ouders in verband met school naar voor komen. Deze vragen gingen over het 

huiswerk, voorlezen, en het gaan naar oudercontacten en infomomenten. Er kunnen echter nog 

elementen/vragen opgenomen worden om de ouderbetrokkenheid te bestuderen. We kozen echter 

voor deze vier vragen omdat we zo een algemeen beeld kunnen opstellen over de betrokkenheid van 

ouders. Ouders die hier geen score hadden van 4 tot 8, zijn daarom geen slechte ouders of slecht 

betrokken ouders. Ze lijken echter minder (actief) betrokken te zijn. Daarnaast kan het vragen aan de 

kinderen hoe hun schooldag was ook een teken van ouderbetrokkenheid zijn. Doch kunnen we stellen 

dat ouders die naar oudercontacten en infomomenten van hun kinderen gaan, duidelijk betrokken zijn 

bij het schoolleven van hun kind. Ondanks dat deze enquête volledig anoniem is kunnen we sociaal 

wenselijke antwoorden niet helemaal uitsluiten. Ouders duiden dan een ander (vaak beter) antwoord 

aan dan wat ze in de realiteit doen. 

In het tweede deel van de enquête stonden we stil bij de verschillende communicatiemiddelen die er zijn 

en die de school naar de ouders toe gebruikt. We wouden te weten komen of alle 

communicatiemiddelen gekend en bereikbaar zijn door en voor de ouders.  

Als we de ouders vroegen naar de communicatiemiddelen die de school volgens de ouders gebruikt, dan 

zien we enkele opvallende cijfers naar voor komen. Ondanks dat er heel wat brieven met de leerlingen 

worden meegegeven, ervaart ‘slecht’ 84,9% van de ouders in onze enquête deze brieven als 

communicatiemiddel. Ook oudercontacten worden niet door alle ouders (82,7%) als 

communicatiemiddel aangeduid. Terwijl dit toch één van de meest persoonlijke en doelgerichte vorm 

van communicatie lijkt te zijn. Daarnaast zagen we eerder in de analyse dat heel wat ouders aangaven 

dat ze weten wanneer er oudercontacten zijn en hier ook naartoe gaan. Zijn de eerdere gegevens over 

oudercontacten dan misschien te positief? Een ander belangrijk communicatiemiddel, in onze ogen, is de 

schoolagenda, toch geeft ‘slechts’ 78,4% van de ouders aan dat ze deze schoolagenda als 

communicatiemiddel beschouwen. Het is echter mogelijk dat de ouders dit niet altijd als een 

communicatiemiddel beschouwen aangezien de schoolagenda voornamelijk de planning van de 



leerlingen weergeeft. Maar er is wel ruimte voorzien waar de leerkracht of de ouders iets kunnen 

noteren. Indien dit nog niet gebeurd is kan dit misschien minder als een communicatiemiddel 

beschouwd worden. 

Naast deze beter gekende communicatiemiddelen zijn er echter ook communicatiemiddelen die minder 

bekend zijn bij de ouders. Om te beginnen is er de e-mail. Vandaag de dag worden de brieven nog niet 

via e-mail verstuurd en niet alle leerkrachten geven hun e-mailadres door aan de ouders. Enkele ouders 

gaven ook aan dat ze niet wisten dat er e-mails verstuurd konden worden. Verder zien we een laag cijfer 

bij het communicatiemiddel blog. Wat we echter niet mogen vergeten is dat niet in elke klas met een 

blog gewerkt wordt. Indien de kinderen nog niet in zo’n klas hebben gezeten dan is dit waarschijnlijk ook 

niet bekend bij de ouders. Naast deze twee communicatiemiddelen is er nog een derde 

communicatiemiddel waarbij een lage score gevonden werd. Met name bij het mededelingenbord, ofwel 

het ‘Vitrientje’. Amper 15,1% van de ouders geeft aan dat de school hiermee communiceert. Er hangen 

nochtans twee borden, één aan elke ingang van de school. Het lage cijfer kan mogelijks verklaard 

worden doordat ouders hun kinderen snel afzetten en ophalen van school. Ouders die na 15u30 hun 

kinderen komen ophalen, stappen vaak de school binnen zonder naar de muur te kijken. Maar wat zeker 

ook een rol kan spelen is dat vele kinderen worden opgehaald door grootouders of meegaan met andere 

ouders. Hierdoor komen de ouders ook niet in contact met deze borden. 

Als laatste onderdeel van de enquête werden er stellingen opgegeven waarbij ouders dienden aan te 

geven of ze (helemaal) niet akkoord, neutraal  of (helemaal) akkoord waren. Bij de stellingen over de 

website kwam er voornamelijk naar boven dat nog niet de helft van de ouders vindt dat ze alle 

informatie vanop de website kunnen halen. Daarnaast stelden we aan de ouders ook een open vraag, 

indien ze (helemaal) akkoord waren met de stelling ‘Er ontbreekt informatie op de website’. Hier viel het 

op dat bijna de helft van de ouders op deze stelling neutraal reageerden. Het is mogelijk dat mensen 

inderdaad niet echt een mening over deze stelling hadden maar het is ook mogelijk dat de ouders geen 

reactie wouden geven op de open vraag indien ze (helemaal) akkoord aanduidden. Doch kunnen we dat 

niet met deze enquête nagaan. Wat we wel kunnen besluiten is dat 48% van de ouders nu geen eenzijdig 

antwoord hebben gegeven. De ouders zijn noch akkoord, noch niet akkoord.  

Bij de stellingen omtrent de brieven zagen we dat de helft van de ouders akkoord gaan met het 

versturen van deze brieven via e-mail. Maar 31,3% van de ouders gaan hier echter niet mee akkoord. Dit 

is onverwachts nog een grote groep ouders die hier niet mee akkoord gaan. De reden van vele ouders is 

dat ze niet regelmatig hun e-mails nakijken. Het is dus niet omdat bijna alle ouders thuis of op het werk 



toegang hebben tot het internet, dat ze hier ook regelmatig mee werken. Deze groep ouders kan men 

echter niet negeren indien men toch wil overgaan met het versturen van de brieven via e-mail. Wat de 

school eventueel kan doen is aan het begin van het schooljaar aan de ouders vragen op welke manier ze 

de brieven wensen te ontvangen. Dit gebeurt nu ook al met het schoolreglement, ouders kunnen deze 

zelf op het internet raadplegen of een papieren versie aan de school vragen.  

Kijken we verder naar de cijfergegevens over de schoolagenda en het heen-en-weer schriftje dan zien we 

dat de cijfers heel positief zijn. 95% van de ouders geeft namelijk aan dat ze zelf via de schoolagenda 

communiceren met de school en leerkrachten. In een eerdere vraag zagen we echter dat 70,8% van de 

ouders aangaf dat ze dit communicatiemiddel gebruikt. Dit is een groot verschil. Waar dit verschil 

vandaan komt is niet duidelijk en kunnen we met deze enquête niet achterhalen. 

De mondelinge communicatie lijkt goed te verlopen tussen de ouders en de leerkrachten en directie. Er 

werd enkele malen aangegeven dat ouders nog geen gesprek zijn aangegaan met de directie en dus 

eerder neutraal aanduidden. Hierdoor kunnen de resultaten beïnvloed worden.  

Er werden ook enkele stellingen aangeboden aan ouders die niet het Nederlands als moedertaal hebben. 

We zagen dat de grote meerderheid van de ouders die geen Nederlands spreken, of meerdere talen met 

hun kinderen spreken deze stellingen beantwoorden. Een opmerking over de laatste 2 stellingen is dat 

deze niet gemakkelijk te interpreteren vielen. Hierdoor stijgt de kans dat de ouders deze stellingen niet 

begrepen en dus een ‘verkeerd’ antwoord gaven.  

We bekeken opnieuw de ouderbetrokkenheid maar ditmaal met enkele stellingen omtrent de 

schoolwerking. We zagen in de afzonderlijke stellingen dat ouders zelf aangeven dat ze zich niet 

betrokken voelen bij de werking van de school. Nemen we al deze stellingen onder het thema 

‘Schoolwerking’ samen dan zien we ook dat ouders geen goede ouderbetrokkenheid kennen ten 

opzichte van deze schoolwerking. Vergelijken we de eerste ouderbetrokkenheid, die peilde naar de 

betrokkenheid van de ouders bij hun kinderen hun school, dan was deze positief. De meerderheid van de 

ouders toonden hierbij wel een grote betrokkenheid. De ouderbetrokkenheid in relatie tot de 

schoolwerking is net het tegenovergestelde. De minderheid van de ouders is hierbij betrokken. Bij deze 

stellingen vroegen we onder andere hoe ouders de eventuele hulp van de school ervaren wanneer er 

zich problemen voordoen. Niet alle ouders zijn hier al mee in aanraking gekomen, waardoor heel wat 

ouders er eerder neutraal op reageerden. Dit kan onze lagere cijfers in verband met ouderbetrokkenheid 

met de schoolwerking deels verklaren. 



In het eerste deel van dit onderzoeksverslag gaven we aan dat de school een relatiegerichte school wil 

zijn. Hierbij wordt er gestreefd naar een optimale relatie met de ouders. Goede contacten tussen school 

en ouders zijn hiervoor belangrijk. Communicatie is dus een belangrijke onderdeel in deze relatie. Met 

deze enquête konden we deze communicatie nagaan en de mening van de ouders bevragen. We 

vroegen tot slot nog aan de ouders wat er volgens hen aan deze communicatie kan verbeteren. Enkele 

opmerkingen die eerder gemaakt werden in de enquête werden hier opnieuw opgenomen, maar ook 

ouders die nog geen opmerkingen hadden gemaakt deden dit nu. De opmerkingen waren zowel positief 

als constructief. Voor 30% van de ouders die een opmerking neerschreef lijkt de communicatie reeds 

goed te verlopen.  

Aanbevelingen toekomstig onderzoek 
 

Om meer te weten te komen over de communicatie en hoe deze kan verbeteren, kan men eventueel 

met een focusgroep werken. Hierbij kan men met een groepje ouders meer gedetailleerde informatie 

verzamelen over de gebruikte communicatie. Waar wel rekening mee moet gehouden worden is dat niet 

alle ouders even sterk zijn in het Nederlands of in het geven van hun mening. De mondige ouders mogen 

hier niet alleen in terechtkomen. Iedere groep zou hierbij vertegenwoordigd moeten zijn.  

Een ander onderzoek kan zich eventueel ook verder richten op de ouderbetrokkenheid en meer bepaald 

op de ouderbetrokkenheid in relatie tot de schoolwerking. Wil de school meer ouderbetrokkenheid, 

willen ouders dit, en wat moet er dan eventueel veranderen of aangepast worden? 

Verder kan men in de toekomst ook de communicatie bij de leerkrachten bevragen. Hoe verloopt de 

communicatie volgens de leerkrachten met de directie, andere leerkrachten, de ouders en eventuele 

externen? En wat kan er volgens hen verbeteren? Dit kan aan de hand van een enquête eventueel 

aangevuld met interviews.   

 

 

 

 

 


