BIJLAGE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING SBO BEKENKAMP (3109)
LOCATIE BLEKERSLAAN
Ruimte voor toelichting op de huidige schooltijden
Teveel vrije dagen (margedagen e.d.) deze kinderen hebben enorm behoefte aan structuur. De vakanties zorgen al
voor genoeg onrust. Ik vind dat het aantal vrije dagen op speciale basisscholen moet worden beperkt.
----De continue rooster die de leerlingen nu hebben bevalt mij prima
----Vrijdagmiddag is een korte middag. Voor de concentratie van de leerlingen is dat prettig, voor de te behalen uren
onderwijs snap ik het niet helemaal (ivm regulier basisonderwijs).
----Jammer dat er geen BSO in de school aanwezig is.
----Tijden sluiten handig aan op school ander kind. Alleen de vrijdag is wat bijzonder.
----Wij zijn zeer tevreden over deze school, de manier van lesgeven en de begeleiding van ons kind.
Zeer vakbekwame leerkrachten die het verschil kunnen maken voor een bijzonder kind.
Dankzij deze school kan onze dochter doorstromen naar regulier onderwijs.
----Ik merk aan mijn zoon dat het lange dagen zijn, vooral omdat hij voor en na school nog ruim een uur in de taxi zit.
Nu is het prima te doen, maar de dagen moeten niet langer worden.
----Ik vind mijn kind als probleem heeft met lessen dan school kan hem helpen extra bij les krijgen.

moeder van navid

alvast bedankt
-----

ALS U NOG OPMERKINGEN HEEFT DAN KUNT U DEZE HIERONDER
OPSCHRIJVEN
(De letterlijke tekst van deze opmerkingen wordt onbewerkt als bijlage bij de
rapportage gevoegd).
Wij zijn erg blij met juf Anja en juf Marion.
----Ik vind dat ik te laat wordt geïnformeerd betreft schoolreis en kerst ontbijt of diner en andere activiteiten en over
schoolfoto`s hoor ik nooit wat tot op het laatste moment
----Ik zou persoonlijk, in het algemeen over scholen, willen weten wat de vorderingen zijn in de vorm van een dagboek,
digitaal, oid. Met praten met een leraar sta ik altijd te wachten, dus denk ik laat maar zitten, met praat grage ouders
en krijg ik niets mee van vorderingen in de klas. Je wordt overgeleverd aan de grillen van de desbetreffende school.
Het duurt daardoor veel te lang voor je in de gaten hebt dat er iets serieus speelt.
----Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen

BIJLAGE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING SBO BEKENKAMP (3109)
Ik vind sommige vragen wat onduidelijk. En dan bedoel ik de vraag die begint met geen ervaring met
----Mijn zoon zit nu ongeveer 1,5 jaar op deze school. Wij zijn zeer tevreden over de leer/werkwijze en de docenten.
Waar wij alleen aan moeten wennen, wat anders is dan het reguliere onderwijs waar hij op zat, zijn de kinderen. Zelf
heeft mijn zoon leerproblemen en geen gedragsproblemen, maar deze kinderen zitten wel bij hem in de klas. Wat
meer onrust geeft, ander gedrag, stoer, aanwezig, grote mond. Wel wordt dit goed aangepakt wanneer dit gemeld
wordt bij de docent of directie.
----De communicatie vanuit school vind ik ondermaats.
De vragen in de enquete wezen me weer eens op hoe weinig ik eigenlijk weet van het bestuur, de organisatie, het
concept etc. Vandaar alle vraagtekentjes. De school zou (voor mij) grote stappen kunnen zetten in de
informatievoorziening.
----Mijn kind voelt zich veilig en gewaardeerd op school. Helaas zijn er nog wel eens problemen in de schooltaxi
waardoor hij zich daar niet altijd op zijn gemak voelt. Ik weet dat er wel over gesproken wordt op school, maar soms
is het wel vervelend voor hem.
----Weinig contact met andere ouders, dus geen idee welke kinderen er bij je kind in de klas zitten en waar ze vandaan
komen.
Weinig contact met IB-er.
Betaald parkeren rondom school, niet prettig.
----Belangrijkste aspecten zijn dat mijn kind in alle opzichten gezien wordt op deze school voor wie hij is. Hij voelt zich
veilig en krijgt daardoor ruimte om te leren. Eigenlijk zou het voor iedere school normaal moeten zijn om de
kinderen op deze wijze te benaderen en te onderwijzen.
----Een hele fijne school met hele fijne hardwerkende en betrokken leerkrachten. Mijn kind is ontzettend vooruit gegaan
en is een heel ander kind geworden die zich veilig voelt.
----Ik ben echt heel erg tevreden over de school. Ik vraag me soms wel af in hoeverre de leerkrachten kennis hebben van
specifieke gedragsproblemen bij kinderen met bijv. autisme.
Ik mis soms ook de nieuwe ontwikkelingen mbt leren en bewegen. Dat kinderen veel leren buiten, in de gymzaal en
ook nieuwe manieren van leren door bijvoorbeeld buiten tafels te leren.
Ik zou als ouder graag meer betrokkenheid hebben bij activiteiten op school. Hierdoor krijg je ook meer contact met
andere ouders op school.
-----

Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen

BIJLAGE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING SBO BEKENKAMP (3109)
LOCATIE WILGENLAAN
Ruimte voor toelichting op de huidige schooltijden
Ik vind de tijden oké maar andere basisscholen in de buurt gaan elke dag tot 14.00 uur.
----zelf vind ik het prettig als alle dagen de schooltijd gelijk zijn
-----

ALS U NOG OPMERKINGEN HEEFT DAN KUNT U DEZE HIERONDER
OPSCHRIJVEN
(De letterlijke tekst van deze opmerkingen wordt onbewerkt als bijlage bij de
rapportage gevoegd).
Graag extra veiligheid betreffende het water en veilige speeltoestellen.
----Het is een prima school. Helaas heeft de gemeente pal naast de school een fietssnelweg voor studenten gemaakt waar
al snel 1000 studenten langs sjezen. Hierdoor is het voor de kinderen gevaarlijk om bij hun school te komen. Vooral
zelfstandig
----mijn zoontje zit nog maar een paar maanden op deze lokatie en ik ben zeer tevreden over de school. ik voel me
betrokken bij mijn kind zijn vorderingen, maar ook bij de school. ik heb me opgegeven voor hulpouder en daarnaast
ben ik benaderd voor de mr. deze heb ik inmiddels 1 maal bijgewoond. hierdoor krijg je een goed beeld wat er intern
speelt en dat is heel prettig. ook leer je de docenten beter kennen. al met al is het een prettige school. het is er rustig
op de gangen en van wat ik gezien heb met betrekking tot incidentjes met een paar leerlingen is dat de school hier
heel gecontroleerd mee omgaat. ik ben daar erg positief over. verder vind ik dat de docent van mijn zoontje zeer
serieus is. en de kinderen goed aan het werk zet met het leren van lezen, schrijven en rekenen. dit heeft een goede
positieve resultaat. meerdere malen in de week krijgen we materiaal mee, zodat we thuis ook kunnen oefenen. dit
doen we dagelijks. bij vragen of behoefte aan extra aandacht kan dit besproken worden met de docent, en die pakt dit
meteen op. al met al zeer tevreden.
-----

Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen

