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Resultaten ‘ouderbevraging: Wat na corona … 

schoolwerking 2021-2022’  

 

1. Beginsituatie 

Corona heeft ons ook het afgelopen jaar volop bezig gehouden en hierdoor werd de 

schoolwerking grondig aangepast. Bij een aantal aanpassingen zullen we blij zijn dat 

we ze achter ons kunnen laten. Andere aanpassingen waren misschien wel goed... 

Daarom deze bevraging in het kader van onze schoolwerking om af te toetsen of 

sommige maatregelen misschien behouden kunnen worden. 

De enquête werd via Questi verstuurd naar 195 ouders en 33 personeelsleden. Men 

kreeg de tijd van 21 mei t.e.m. 1 juni om de enquête aan te vullen. 

De school ontving 167 antwoorden. Het maakt deze bevraging op schoolniveau 

representatief. 
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2. Resultaten op schoolniveau 

1. Het afhalen van de kinderen langs de groene poorten aan de weide moet 

behouden blijven. (Er wordt een weggetje aangelegd langs het 

schoolgebouw). 

 

2. De voordeur in de hal moet op slot blijven. 
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3. De kinderen uit de grote refter eten zo vaak als mogelijk buiten. Ook als het 

wat kouder is (geen extreme temperaturen) en minder goed weer. 

 

4. Tijdens de refter worden volgende dranken aangeboden: (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
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5. Acties n.a.v. de bevraging: 

 

1. De schoolwerking m.b.t. het ophalen van de leerlingen zal permanent 

aangepast worden. De leerlingen worden opgehaald via de groene poorten 

aan de weide. Voor de ouders van een kleuter wordt een pad aangelegd van 

ca. 1,5m breed op zo de school binnen te komen en de kleuters op te halen. 

Ze verlaten de school langs de hal. De leerlingen van L1,2,3,4 verlaten de 

school langs de groene poort op de weide, L5 en L6 verlaten de school langs 

de groene poort aan L6. 

 

2. De voordeur in de hal zal op slot gaan. Hiervoor wordt er ook een parlofoon 

geïnstalleerd die zowel bediend kan worden vanuit  het secretariaat als het 

directiebureau. 

 

3. Ook volgend schooljaar zal er sneller buiten gegeten worden. Bij regenweer of 

extreme temperaturen eten we binnen 

 


