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Resultaten
1. Uw kind eet nu op school, vindt u dit fijn?

Meerkeuze, Antwoorden 233x, onbeantwoord 0x
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Ratio
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201

86,3 %

Nee

26

11,2 %
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11

4,7 %
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2. Uw kind is drie kwartier eerder uit, vindt u dit fijn?

Meerkeuze, Antwoorden 233x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

151

64,8 %

Nee
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6,9 %
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3. Heeft u nog ideeën of opmerkingen?

Tekst antwoord, Antwoorden 232x, onbeantwoord 1x
(4x) Nvt
(38x) Nee

Iets meer tijd om tussen de middag te eten, ik hoor vaak van de kinderen dat ze niet voldoende tijd krijgen om goed te lunchen
Misschien een kwartier langer per dag zodat ze langer de tijd hebben om te eten.
Schaf de "vrijwillige" overblijf bijdrage af. Door de keuze van school en andere ouders zijn wij de dupe en draaien wij op voor extra kosten waar
we niet om vragen.
on-line enqueten gratis – www.survio.com

5

Praktijkonderzoek tevredenheid schooltijden (ouders)
Maakt voor ons geen verschil voor de kinderen fijner
Het overblijven op school is niet geregeld zoals ik dat als ouder graag zou zien. Dit heeft vooral te maken met de tijd die ze krijgen om te eten,
deze is veel te kort. Daarnaast vind ik dat er meerdere pedagogische (leer)krachten buiten moeten zijn tijdens de grote pauze voor toezicht en
veilig gevoel van de kinderen. Er gebeurd iedere pauze wel wat.
Dure “vrijwillige” overblijfkosten vind ik te duur voor wat er geleverd word.
Fruit eten iets langer
Voor de kleuter ook gewoon op vrijdag naar school.
"vrijwillige" overblijfbijdrage mag wat mij betreft worden geschrapt. Hier heeft de gemeente Oisterwijk een pot voor waar school subsidie voor
kan vragen. Meerdere scholen onder stichting BOOM hebben dit, de Vonder helaas nog niet. Wat betreft de overblijfkrachten deze zijn
vrijwillig dus de vergoeding indeze ook niet op zijn plaats. Zo wel, dan horen zij pedagogisch onderlegd te zijn aangezien dit onder schooltijd
valt. Ook qua toezicht houden mag dit vele malen beter.
Kwartier eten vinden ze te kort. Kinderen vonden eerst fijner, omdat ze langer de tijd hadden om te eten. Koelkasten in de zomer zou fijn zijn.
Geen ouderbijdrage vragen voor het "overblijven ". Dit is eigenlijk gewoon een pauze in de lesdag
(10x) nee
Meer klein buitenmateriaal.
Koelkast. Duidelijkheid geven wat er met die 30 euro vrijwillige bijdrage gebeurt. Er is nu wat onrust onder de ouders over wat er met dat geld
gebeurt
(4x) .
Is het voor de docenten ook fijn?
De juf heeft een hele goede modus gevonden voor het eten gezamenlijk, onze dochter vindt het fijn om op school te eten. Als het een lange
dag is springt ze blij haar bedj uit. Voor ons is het heel goed te combineren met ons werk, al mis ik het af en toe dat ik nog ff de tijd had voor ik
ze ophaalde, maar dat is een kleinigheidje. Volgens mij is het een goede oplossing.
Ik vind dat het hele "overblijf" gebeuren veel beter geregeld kan worden zowel in de praktijk op school als het financiële plaatje. Kijk eens rond
hoe ze dit op andere scholen in onze omgeving hebben ingericht en voer wijzigingen door!!! Daarnaast is er veel te weinig speelgoed en of
speeltoestellen. Hierdoor vervelen veel kinderen zich. Is dit niet een beetje een korte enquête van 2 vragen? Ben benieuwd waar dit voor
dient. Mijn tip zou zijn voer eens een enquête uit over het overblijven.
geen opmerkingen
Beide kinderen ervaren dat er weinig tijd is om te eten. Dat ze eerder uit zijn, heeft ivm werk wel wat aanpassingen nodig gehad.
Prima zo
(5x) Geen
Heb er nu geen probleem mee, nu ons kind in groep7 zit. Ons gevoel zou anders zijn geweest wanneer de kinderen jonger waren.
- te weinig tijd voor eten - koelkast om de lunch in te bewaren zou fijn zijn
Mijn kind geeft vaak aan dat ze te weinig tijd heeft om te eten. Zelf vond ik het erg prettig dat ze in de pauze drinken vanuit het overblijven
kregen.
Mij kind zei dat hij soms niet genoeg tijd krijg om te eten,en dat hij van de overblijfmoeder alles op moeten eten.
Superfijn voor zowel kind als ouders.
Het doel van dit onderzoek is mij volstrekt niet duidelijk. Ik neem aan dat jullie de schooltijden niet opnieuw willen aanpassen. Dus waarom dit
onderzoek?
Niet buiten in regen
Zorgen voor koelkasten op school, vrijwillige overblijfkosten afschaffen het overblijven is tenslotte niet vrijwillig.
Leuk buiten speelgoed anders dan een voetbal
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Jonge kinderen meer de tijd geven om te eten. Ik merk als overblijf ouder dat veel kinderen hun brood niet binnen de tijd op hebben. Wat te
doen weet ik niet maar merk het thuis ook bij mijn eigen kids
Alternatief voor slecht weer tussen de middag, opvang door kinderen uit oudere groepen
Graag de mogelijkheden om langer te kunnen eten. Ik hoor geregeld van de kinderen dat er weinig tijd was om te eten.
Schooltijden aanpassen, later uit zijn, dit is beter te organiseren met werk en als het goed gepland wordt kunnen we een week evakantie
kunnen hebben buiten piekperiodes
Wij zijn niet anders gewend. Voor ons is het continu rooster erg prettig.
Vindt de vrijwillige overblijfdrage teveel en dan vooral dat je 4x een mail krijgt om te betalen dan is het geen vrijwillige overblijfbijdrage
meer!!!de kids moeten zelf voor eten en drinken zorgen,kunnen hun drinken nergens koud zetten en het berekende bedrag voor de
benodigdheden van de spullen is veel te veel ze hebben niet eens fatsoenlijke ballen hockeysticks evt!!!
Van alledrie de kinderen hoor ik terug dat ze heel snel moeten eten. Dat betekent dat ze soms niet alles opeten terwijl ze dat nog wel zouden
lusten. En ze drinken vooral ook vaak niet alles op, terwijl ik dat eigenlijk wel belangrijk vind.
Nee geen
Handhaven van de regels omtrent gezond eten
Optie om binnen te spelen als het regent.
Alles goed
Een koelkast voor t fruit en de lunch zou fijn zijn. In de zomer is dit niet te doen. De overblijfbijdrage noemen ze vrijwillig maar ze blijven
pushen om te betalen. En waar is t voor? Wat krijgen ze er voor terug?
Vraag me af of voor de groepen 1,2 en 3 een kwartier eten niet te kort is...Kijkend naar mijn jongste die best langzaam eet. Soms hoor ik terug
van mijn oudste die in groep 3 zit dat ze, als het flink regent buiten, toch naar buiten moet.
De kinderen vinden het fijn dat iedereen nu eet op school en dat er geen kinderen naar huis gaan. Dat maakte het voorheen soms moeilijk voor
de kinderen die achter bleven. Verder hoor ik.geen klachten van de kinderen. Kinderen blij, wij als ouders ook blij!
Kinderen hebben het er structureel over, dat boterhammen op eten in 15 minuten dikwijls niet lukt. Ze brengen dus geregeld boterhammen
mee terug naar huis.
Verder geen opmerkingen
Wij denken dat het goed is zo. Vind het prettig voor onze zoon. Heeft net wat meer vrije tijd in een wereld waar al zoveel verplichtingen zijn.
Overbliiven anders regelen, voor mijn kind te druk en onrustig.
1. De kinderen krijgen niet de tijd om rustig te eten. De 15 min. die de kinderen krijgen om te eten is veel te kort. Wie zijn eten nog niet op
heeft, moet onder de trap verder eten, maar dat kan daar niet op een rustige manier. Het overblijven in het oude systeem was beter voor de
kinderen. 2. De rol van de overblijfkrachten is in de huidige opzet marginaal. Maar het is nota bene de grootste kostenpost. 3. Laat iedereen
de vrije keus voor thuis eten of (betaald) overblijven.
Snoep verbieden en afpakken waar nodig.
Geen snoep toelaten tijdens de pauze
15 minuten eten zou kort kunnen zijn voor kleuters.
Langere lunch tijd
Langer de tijd om het brood op te eten, iets meer pushen tot drinken.
Nee wij vinden het prima zo
Uitbreiding van het schoolplein met meer speelmogelijlheden.
Koelkast bij de klas en verbetering speelplaats groep 1 , 2
Subsidie aanvraag bij de gemeente voor overblijfkrachten. Hier is namelijk een subsidie potje voor.
Thee aanbieden bij t eten en bij de gemeente subsidie aanvragen voor de kosten omlaag te krijgen voor de vrijwillige ouderbijdragen!
Ben er erg blij mee
on-line enqueten gratis – www.survio.com
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Super fijn
Mijn kind zegtniet altijd genoeg tijd te hebben om fruit te eten en te drinken als er gym is. Bovendien vinden wij als ouders dat er koelkasten
moeten zijn. In de zomer durf ik geen melk mee te geven omdat het niet koel bewaard kan worden.
Lesgeven tijdens het middageten, aangezien dit lestijd is. Gebeurd onvoldoende nu.
Het eetmoment is te kort, buiten verder eten vinden ze niet fijn dus doen ze niet. Met een broodtrommel naar beneden lopen is niet fijn
Het is prima zo
laten zo, hij hoefde vtv niet over te blijven maar deed dit meestal toch omdat hij sit gezellig vond.. Nu eerdee vrij dus meer tijd vrij te besteden
Rustiger, meer structuur
(2x) Thee of koude melk van uit school. Vooral thee kleine moeite toch !!!
Beter toezicht op schoolplein
Vreemd dat ‘vrijwilligers ‘ betaald worden
Geef ze ruim de tijd om te eten in de klas voor ze naar buiten gaan, regelematig is die tijd te kort om dat de les uitloopt.
(3x) Geen opmerkingen
Eerder uit is lastig ivm werk. Tussendoor thuis komen om te eten was altijd erg gezellig.
(2x) Niks
Het continurooster is prima, ze zijn wel veel vroeger uit school, dat is niet altijd handig.
vorige (normale) rooster was veel beter
Vreemde keuze gemaakt qua schooltijden, eigenlijk geen verbetering voor welke partij dan ook (behalve wellicht financiële verbetering.......)
Iets langer de tijd on te eten. Mijn zoon geeft soms zijn eten/drinken niet op te kunnen omdat de tijd om is
(4x) Ook continurooster waarin de vrijdag is opgenomen voor de kleuters
Hopelijk levert het voor de leerkrachten ook wat op qua tijd en efficiëntie.
Volgens mij verloopt het prima.
School om 15.00u uit, half uur later.
Goedkoper of gratis overblijven bij continue rooster
continurooster wordt als fijn ervaren
Thee op school aanbieden in de pauze
Ik merk dat onze kinderen minder eten op school. Geen tijd voor zeggen ze. Vergeten te eten omdat de tv aan staat.
Half 3 vrij is ivm. werk erg moeilijk in te pannen een kwartier later zou voor mij veel makkelijker zijn.
We krijgen regelmatig van de kinderen te horen dat ze zich erg moeten haasten om het eten en drinken op tijd op te krijgen. En daardoor vaak
niet bijvoorbeeld het fruit op hebben of erg weinig hebben gedronken. Lijkt ons niet de juiste insteek van het rooster. M.a.w. geef de kinderen
voldoende ruimte om rustig te kunnen eten.
Ik hoor wel regelmatig dat lessen uitlopen en hierdoor minder tijd is om te eten. Komt voor bij fruit eten en de lunch. De tijd nemen voor eten
vind ik wel belangrijk. Hier beter op letten en/of beter plannen door leraren
Ik merk dat de kinderen eerder uit prettig vinden, maar het thuis even 'rustig eten' wel missen. te weinig rustmomenten op een dag nu op
school. in stilte en rust eten wordt in sommige klassen wel gedaan - zou goed zijn in hele school. even 10 minuten rust. Met werekn is eerder
uit lastiger - zijn meer thuis alleen uit school.
Zo door gaan
Mijn beide kinderen geven op dit moment aan dat ze niet in hun eigen tempo hun broodtrommel leeg mogen eten. Op het moment dat de
overblijf moeder zegt dat ze naar buiten moet, moeten ze stoppen met eten en drinken. Als ze thuis komen maken ze meteen excuus sorry
mama het is niet op want ik mocht niet verder eten.
on-line enqueten gratis – www.survio.com
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Een kwartier langer school per dag. Meer leeropbrengst.
Thee of water tijdens de middag pauze
De vrijwillige ouderbijdrage afschaffen mag de school niet eens vragen.
Wij zouden het erg fijn vinden als er tussen de middag geschoolde surveillanten staan, ipv moeders.
Langere lunchpauze
Zou graag een koelkast willen zien voor het eten en drinken
Ivm langere middag zou sport bso of andere activiteiten wel gewenst zijn (zoals mad science). Voor kleuters, zeker groep 2, zou vrijdag een
halve dag wat ons betreft wel mogen. Nu is het weekend heel lang.
een koeling voor zodat producten als gezond (bijvoorbeeld vlees)beleg en melk meegenomen kunnen worden/ lekker(der) blijven.
(2x) Gaat prima zo
Wij zijn tevreden over het continurooster.
Jullie pleiten voor gezonde voeding, zorg dan dat er een koelkast aanwezig is om drinken en eten in te zetten en zorg dat de voorzieningen in
orde zijn ( bv t schoolplein wat dit is te treurig voor woorden)
Sportmoment na schooltijd,
Ik zou graag, met het oog op de zomer, willen dat er koelkasten aangeschaft zouden worden voor brood en melk.
Een leuker en aantrekkelijker schoolplein
Een koelkast per bouw lijkt me een goed idee. Groep 3 kinderen kunnen, net als kleuters, nog niet snel eten. Het is fijn als de overblijfkrachten
hier wat flexibeler in zijn. Zodat de kinderen hun eten en drinken opkrijgen en genoeg energie hebben voor de middag.
Vrijdag eerder uit school
Voor de kinderen is het fijn dat ze vroeger klaar zijn, voor ons als ouders niet. Het eten op school deden ze al. Ze vinden dit ook prima. Ze
geven wel allebei aan dat ze weinig tijd krijgen om hun brood te eten. Na een kwartier moeten ze naar buiten. Als ze hun brood niet op hebben
voor die tijd moeten ze eerst buiten het brood verder op eten. Mijn voorstel zou zijn om ze een kwartier langer te laten eten en een kwartier
later uit te laten zijn.
Nu er gekozen is voor een continue rooster, vind ik dat ze moeten investeren in buitenspeelgoed) vernieuwen & aanvullen. Vooral de fietsen
van de kleuters zijn erg versleten/onveilig. De kinderen moeten nu een half uur naar buiten, geen keuze meer en moeten met veel kinderen
een heel klein beetje delen.
Bij de lunch een mogelijkheid van thee geven voor de kinderen
Dit is geen goed rooster voor de kinderen.
Toezicht professionaliseren
Het zou fijn zijn als ze bv de extra gemaakte uren op vrijdag voor een vakantie zouden compenseren.
iets langer tijd geven om te eten
Is het geen optie om de eindtijd te wijzigen naar 15u? Dit geeft de werkende ouder wat meer lucht. De gezamenlijke eindtijd met de BB op
woensdag verre van ideaal. De drukte rondom de school is enorm en de parkeerdruk loopt de spuigaten uit. Auto's staan van de Voorbrugstraat
tot in de Boonhofstraat geparkeerd in plantsoenen, in bochten, aan beide kanten van de weg. Voor mij als fietser erg onoverzichtelijk en
gevaarlijk, laat staan voor fietsende kinderen. BB moet meer sturen op fietsen.
Terugdraaien?
Gwen vindt zelf dat ze weinig tijd heeft om te eten.
prima hoe als het nu gaat
JA
Koelkast voor lunch in de zomer
Wat ons betreft verloopt het prima zo
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Wij krijgen terug te horen van onze zoon dat hij te weinig tijd heeft om te eten. Daarbij mag hij blijkbaar geen eten mee naar buiten nemen.
Dus hij komt uit school met ontzettende honger.
Liever terug naar rooster van voorheen.
Ja, voorzie de kinderen van drinken tussen de middag!
Kinderen in middagpauze van drinken voorzien
Minder fijn in de middag langer opvang nodig
Ik zou liever school iets later laten beginnen 8.45 en uit om 14.45.
Ja, graag betere voorzieningen in de vorm van een koelkast!!
Nee, zo 123 niet
Ze aten eerst op school en nu nog, geen verandering. Ik vind het belangrijkste dat de leraren het ermee eens zijn en zij les kunnen geven wat
werkt
Ik vind 3 kwartier eerder uit nu niet fijn omdat ik nog een kleintje heb die dan nog slaapt. Als de jongste op school zit wordt het weer fijner. Dat
houd je toch.
vrijdag ook tot half 1 naar school ipv half 3
Zorgen dat kinderen wel voldoende tijd houden om brood op te eten, soms lopen lessen nu uit en is er minder tijd voor fruit en of brood
De tijd voor het eten is te kort. Merk dat onze kinderen weinig eten en drinken op school.
de vrijwillige bijdrage zie ik graag als een verplicht iets, daardoor meer zorg voor de kinderen tijdens de pauze
Snoep verbieden, duidelijkheid over gelden, aanbieden van thee/melk of koud zetten drinken mogelijk maken zodat het voor de kiflds ook nog
te drinken is na lang in een beker bewaren!!
Kinderen klagen dat ze niet genoeg tijd hebben om te eten.
De tijd om daadwerkelijk te eten tussendemiddag schijnt er kort te zijn, ze krijgen net 2 boterhammen op voor ze naar buiten moeten om te
spelen, beetje kort misschien?
Nee is prima zo
Koelkast(en) aanschaffen voor als het dadelijk warmer gaat worden. Zuiveldrank is lauw/warm niet lekker
Ik hoop dat het continue rooster blijft!
Goede professionele opvang regelen
De vrijdag vrij voor de kleuters is bij onze zoon wel vervelend. De meeste van zijn klasgenoten gaan niet naar de BSO en de BSO is nou niet
zo'n exciting plek voor een 5 jarige om de gehele dag door te brengen.
Een koelkast in elke klas, zeker in de zomer.
ouders vragen naar eetgewoonten van de kinderen
Het continurooster bevalt mijn kinderen en mijzelf erg goed. Fijn dat hiervoor gekozen is. 1 opmerking; ik hoor van mijn kinderen dat ze met
regenval tussen de middag toch buiten moeten spelen. Ik snap dat er niet genoeg surveillanten zijn, maar mij lijkt dat voor de enkele keer per
jaar dat dit voorkomt de leerkracht in de klas kan eten en een film o.i.d. aanzet. Ik weet dat leerkrachten recht hebben op pauze, maar
kletsnatte leerlingen na de pauze is ook niet wenselijk lijkt me.
Meer tijd om de boterhammen in rust op te mogen eten!
Langer pauze.
De kinderen willen graag iets langer pauze begrijp ik. Nu is het snel 'vreten' anders kunnen ze niet even spelen.
Geen opmerkingen.
iets meer tijd om te eten zou fijn zijn. 40 minuten pauze zou een optie kunnen zijn en dan natuurlijk ook 19 minuten later uit.
ja
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Wat wordt er met het overblijfgeld gedaan, zie geen nieuw speelgoed, graag transparantie in de financiën. Schoolplein is niet leuk om te
spelen. Koelkast voor de warme dagen. Subsidie kan aangevraagd worden bij de gemeente om de vrijwilligers overblijven van te betalen.
Iets meer tijd om de boterham op te eten en iets te drinken zou fijn zijn.
Hoe zou het zijn als lunchen en buitenspelen 'schoolvakken' zouden zijn? Eindtijd in de middag daarom terug naar minimaal 15.15 of 15.30 uur.
Ik kan liever betalen als het vroeger was of langer pauze
nee is prima zo
2x niet van toepassing ingevuld, omdat ik vind dat de vragen niet toepasselijk zijn op het onderwerp waarover je de informatie vanuit enquete
wilt verkrijgen. Heeft u zich verdiept in de doelgroep en de situaties die er spelen? Wat voor informatie heeft u voor ogen om te verkrijgen?
Gaat het om 'iets fijn vinden'?.... Slechte vragen met slechte antwoordcategorieën. Het spijt me dat te moeten vermelden, maar ik draai er
liever niet omheen.
oude schooltijden veel beter
goed zo
Beter(e) begeleiding/toezicht in de pauze
Meer materialen tijdens het overblijven. Beter toezicht.
Geen goed rooster. Ook voor de kinderen niet
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Instellingen enquête
Vragen per pagina

Meerdere

Laat meerdere indieningen toe?

Laat terug op eerdere vragen?

Vraagnummers weergeven?

Willekeurige vraag volgorde?

Toon voortgangsbalk?

Notificaties ontvangen per e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP restrictie?
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Bijlage: Enquête
Praktijkonderzoek tevredenheid schooltijden (ouders)
Beste ouders/verzorgers,
Met ingang van augustus 2019 zijn we gestart met een continurooster.
Om zicht te krijgen op uw mening hierover om eventuele uitspraken en/of aanbevelingen te doen hebben we als MT (managementteam ) een korte
vragenlijst samengesteld.
Zowel collega’s, ouders en leerlingen krijgen een vragenlijst om een zo totaal mogelijk beeld te krijgen.
We hopen dat u even de tijd wilt nemen om deze vragen te beantwoorden en ons van feedback te voorzien, dit zal ongeveer 5 minuten duren.
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. U kunt tussentijds gegevens opslaan, zodat u eventueel op een ander moment de vragenlijst verder kunt
invullen. Sluit u, na de laatste vraag het onderzoek af, dan kunt u daarna niets meer wijzigen. Uw antwoorden worden direct verwerkt in het totale overzicht
van resultaten.
Mocht je een vraag of opmerking over de vragenlijst hebben, dan kun je altijd bij mij terecht via de mail: a.rasenberg@stgboom.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Anne Rasenberg

1. Uw kind eet nu op school, vindt u dit fijn?
Vraag instructies: Selecteer één of meer antwoorden

Ja
Nee
Niet van toepassing

2. Uw kind is drie kwartier eerder uit, vindt u dit fijn?
Vraag instructies: Selecteer één of meer antwoorden

Ja
Nee
Niet van toepassing

3. Heeft u nog ideeën of opmerkingen?

on-line enqueten gratis – www.survio.com
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