Resultaten Oudertevredenheidsonderzoek 2016
De onderzoeksdoelstellingen van het Oudertevredenheidsonderzoek luiden als volgt:





Achterhalen hoe de ouders de school van hun kinderen ervaren en hoe tevreden zij met het
Montessori College Eindhoven zijn;
Achterhalen hoe betrokken de ouders zijn bij het Montessori College Eindhoven;
Achterhalen hoe de tevredenheid zich sinds de vorig meting (2014) heeft ontwikkeld;
Achterhalen welke verbeterpunten de ouders zien voor het Montessori College Eindhoven.

Het gaat om een breed/oriënterend onderzoek waarbij alle mogelijke aspecten die van invloed zijn
op de tevredenheid met en betrokkenheid van ouders bij de school aan de orde zullen komen.
Het onderzoek levert een overzicht op van de verbeterpunten voor het Montessori College
Eindhoven, maar ook van de sterke punten van het Montessori College Eindhoven (dissatisfiers én
satisfiers).
----

In 2014 heeft het Montessori College Eindhoven eveneens een Oudertevredenheidsonderzoek laten
uitvoeren. Hieronder vergelijken we de scores van de huidige meting met de scores uit de meting van
2014.
Op alle hoofdaspecten scoort het Montessori College Eindhoven gelijk aan de meting in 2014.

Aanbevelingen
De ouders van de leerlingen van MONTESSORI COLLEGE EINDHOVEN zijn tevreden over de school van
hun zoon/dochter. De ouders zijn zeer tevreden over de hoofdaspecten sfeer, onderwijs, algemene
ontwikkeling en communicatie. Over de overige hoofdaspecten zijn de ouders (redelijk) tevreden.
Vergeleken met de vorige meting in 2014 scoort MONTESSORI COLLEGE EINDHOVEN op alle
onderscheiden hoofdaspecten gelijk.
Oudertevredenheidsonderzoek wordt echter met name verricht om te achterhalen waar
mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid van de ouders. Op basis van de
cijfermatige resultaten en de daarbij gehanteerde criteria en grenswaarden kunnen wij geen
concrete verbeterpunten signaleren. Dit betekent echter niet dat er geen verbeteringen te realiseren
zijn. We raden de school daarom aan om goed te kijken welke deelaspecten (eenvoudig) kunnen
worden verbeterd.

Deelaspecten
Uit de antwoorden op de open vragen heb ik de volgende deelaspecten samengesteld:
- Schoolleiding, met name ten opzichte van gevoerd beleid, en communicatie;
- Voorzieningen, met name gericht op het gebouw;
- De organisatie vooral met betrekking tot het rooster.
Dit zijn aspecten waar nog duidelijk winst te behalen is. De verschillende aspecten worden hieronder
verder uitgewerkt.
Schoolleiding en communicatie
Op diverse plekken in het onderzoek tref je bezorgdheid aan van ouders: wat voor beleid is er op de
school omtrent het aantal leerlingen. Groeit de school niet erg hard? Is het beleid ten aanzien van
kleinschaligheid veranderd?
Het streven van Montessori College Eindhoven is om de school niet verder te laten groeien dan 750
leerlingen. Met zo’n aantal behoor je nog steeds tot de kleinere scholen: en dat is dan ook precies de
bedoeling. Het Montessori College Eindhoven is een school, waar iedereen iedereen kent, waar we
elke leerling belangrijk vinden. Dat kan niet als de school te groot wordt.
Met name vorig schooljaar moesten we zelf wel even wennen: we groeiden in de eerste klas van 4
naar 7 klassen. Vooral in het gebouw gaf dat een voller beeld en in de pauzes nam het aantal decibels
in de aula flink toe. Nu we weer een jaar verder zijn, hebben we de manier gevonden om ook in de
pauzes weer de montessoriaanse manier van omgaan met elkaar terug te krijgen.
Natuurlijk is het drukker in de school, maar we kunnen nog steeds voldoende aandacht schenken aan
ieder kind. We blijven de kleine persoonlijke school waar we om bekend staan.
Verder werd er opgemerkt dat niet duidelijk is welke visie er vanuit de schoolleiding gehanteerd
wordt. Er is in de schoolgids een weergave beschreven van onze montessoriaanse visie. Maar daar
blijft het niet bij: wij zijn steeds bezig met bijstellen, met verbeteren. De laatste maanden hebben we
hard gewerkt om de visie te vertalen in een schoolplan 2016 – 2020. Dit schoolplan is onlangs
bestudeerd en akkoord bevonden door de ouderraad van onze school. Sinds kort staat dit schoolplan
integraal op het ouderportaal en de website. Dit schoolplan wordt ook naar de inspectie gestuurd.
Het schoolplan geeft een vrij algemeen beeld van wat we voor de komende 5 jaren aan
doelstellingen hebben. We werken ook met jaarplannen: de directie maakt elk jaar een jaarplan dat
afgeleid is van dit schoolplan. De jaarlijks te bereiken doelen staan daarin weergegeven; doelen die

voor de hele school gelden, voor alle teams: het team onderbouw, het team mavo 2-3-4 en het
bovenbouwteam havo. Ieder team maakt weer een teamplan dat weer een afgeleide is van het MCjaarplan. Zo bereiken we dat visie en beleid niet iets is wat op een plank in de kast ligt, maar dat het
gaat leven onder alle docenten. Ook gaan we het schoolplan bespreken met de vertegenwoordiging
van de leerlingen, die zich verenigen in de leerlingenraad.
Veel ergernissen kunnen worden voorkomen door goede communicatie. We werken daar hard aan
maar merken dat we er af en toe toch in tekortkomen. De communicatie is meer en meer digitaal: via
de ouderportal op ‘Schoolplein’ word je van allerlei zaken op de hoogte gebracht. Via ‘Schoolplein’
kun je rechtstreeks naar SOM Today alwaar u individuele informatie over de prestaties van uw
zoon/dochter kunt terugvinden. Van elke ouder en van elke leerling hebben we een email-adres.
Natuurlijk communiceren we ook via onze website, waar veel algemene informatie terug te vinden is.
Voor wat speelsere informatie gebruiken we facebook. Veel contact verloopt ook via de actieve
ouderraad.
Daarnaast wordt er af en toe telefonisch contact opgenomen (bijvoorbeeld bij ziekte van een
leerling). Ook versturen we ook nog wel informatie op papier (meegeven aan de leerling of via de
post). Deze manier wordt minder en minder toegepast, ook uit milieutechnisch oogpunt.
Wellicht zijn er nog meer zaken rondom communicatie te zeggen en zijn er ook nog tips vanuit de
ouders hierover. Dit schooljaar is er weer een verantwoordingsavond: misschien kan dan dit
onderwerp aan bod komen en kunnen we samen de communicatie optimaliseren.
Het gebouw
‘De school is niet toereikend voor de grootte van nu’. ‘Er zijn te weinig faciliteiten voor de gym’. Zo
maar een paar opmerkingen die nogal eens gemaakt werden. We zijn volop bezig om hier een
oplossing voor te vinden:
Samen met ICS adviseurs hebben we een programma van eisen opgesteld om op montessoriaanse
manier les te kunnen verzorgen aan 750 leerlingen. Hiervoor zal het huidige gebouw verbouwd
moeten worden.
Tegelijkertijd wordt een vergelijk gemaakt met de kosten van nieuwbouw. Onderzoek daartoe zal
waarschijnlijk eind maart duidelijk maken welke optie de voorkeur krijgt.
Het probleem van de gymlessen zal dan ook zijn opgelost, zeker doordat we ook het grasveld in het
park weer mogen gebruiken voor de buitenlessen. Op dit moment kunnen we het grasveld nog niet
inzetten: in het kader van herinrichting van het park, is het gedeelte dat wij mogen gebruiken pas
opnieuw ingezaaid. In april/mei is het veld weer te gebruiken voor de lessen.
Rooster
Rommelige planning, chaotisch rooster.
Het rooster was de eerste weken inderdaad nog niet op orde. Doordat we hierover met alle
leerlingen en ouders gecommuniceerd hadden was er wel het nodige begrip van leerlingen en
ouders. Dit probleem moet echter niet meer voorkomen. Er wordt nu een nieuw roosterhandvest
geschreven waarin we op zoek gaan naar oplossingen. Mogelijke oplossingen: we beginnen eerder
met een voorlopig rooster en zullen goed moeten omgaan met de keuzes die we gaan aanbieden. Als
we alle keuzecombinaties die mogelijk zijn voor mavo 4 en havo4-5 willen toestaan, dan hebben we
zoveel verschillende vakkenpakketten dat het niet meer te roosteren is zonder erg veel
springuren/tussenuren.
Daar zullen we economischer mee omgaan en de keuzes voor extra vakken of zevende vakken alleen
dan inroosteren als dat niet tot slechte roosters leidt. Vooralsnog hebben we nog geen definitieve
oplossingen gevonden, maar we blijven er wel naar zoeken.

