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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze (tweede) nieuwsbrief van dit schooljaar onder 
andere een korte terugkoppeling van het 
leerlingtevredenheidsonderzoek met een daarbij 
behorende uitnodiging voor een ouderavond om met u, 
de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, in gesprek 
te gaan over de uitkomsten van dit onderzoek.   
 
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust 
contact op met de mentor van uw zoon of dochter.  
 
Met de meivakantie in het vooruitzicht willen we u veel 
plezier toewensen! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Maurice van Dijk 
Schoolleider Velddijk a.i.  
Onderwijsgroep Buitengewoon  
 

mailto:info@velddijk.nl
http://www.velddijk.nl/
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Korte terugkoppeling leerlingtevredenheidsonderzoek  
 

Begin februari 2019 heeft ruim 60% van de leerlingen deelgenomen aan het 
leerlingtevredenheidsonderzoek wat we in samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies 
hebben uitgevoerd. Hiervoor onze dank!  
 
Door middel van dit onderzoek hebben we een goed beeld gekregen wat de leerlingen vinden van 
(onze) school. De uitkomsten zullen we dan ook gebruiken om de school verder te verbeteren. 
 
Een korte samenvatting van de uitkomsten:  
- De algemene tevredenheid wordt gewaardeerd met een 5.1. Dat is laag, zeker ook ten opzichte van 
de landelijke benchmark van 7.0; 
- De waardering van leerkrachten scoort het hoogst. Ruim de helft van de leerlingen geeft aan 
tevreden te zijn met hun mentor; 
- ‘Welbevinden’, ‘organisatie’ en ‘veiligheid’ scoren een voldoende; 
- De leerlingen zijn kritisch over het aanleren van praktische vaardigheden. Het gaat hier o.a. over 
computergebruik, informatie zoeken op internet, voorbereiden op presentaties en maken van 
werkstukken; 
- Qua ‘voorzieningen’ scoren we een 4.1. De leerlingen scoren laag op het onderdeel ‘huisvesting’. 
Het is niet verrassend dat dit het laagste cijfer is. Heel vervelend omdat dit een onderdeel is wat we 
lastig kunnen beïnvloeden, maar wel een sterke invloed heeft op de algemene tevredenheid; 
- We scoren goed op ‘gepersonaliseerd leren’; 
- Kijkend naar de prioriteitenmatrix komen ‘voorzieningen’ en ‘praktische vaardigheden’ als 
belangrijk(st)e thema’s naar boven. Aan het gebouw valt (vooralsnog) helaas weinig te doen, maar 
voor de ‘praktische vaardigheden’ kunnen en zullen we een verbeterplan opstellen; 
- ‘Veiligheid’ scoort weliswaar een voldoende, maar kijkend naar de verdieping moeten we hierover 
het gesprek aangaan. Volgens 32% van de leerlingen doen we niets of in ieder geval te weinig tegen 
pesten. Een nog groter percentage is kritisch over het naleven van regels.  
 

Voor een uitgebreide terugkoppeling én om samen in gesprek te gaan 
over de uitkomsten van dit leerlingtevredenheidsonderzoek nodig ik u, 
de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, van harte uit voor een 
ouderavond. Dit op dinsdag 21 mei 2019 van 18.30 uur tot 20.00 uur 
op onze schoollocatie (Bergstraat 58 te Tegelen).  

Het verzoek uw aanwezigheid kenbaar te maken per e-mail: velddijk@ogbuitengewoon.nl. 
Graag tot dan!  
 
 

 

 

 

  

mailto:velddijk@ogbuitengewoon.nl
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Agenda mei 2019 

Maandag 22 april 2019 t/m 
vrijdag 03 mei 2019 

Pasen + meivakantie Pasen + meivakantie 
We zien de leerlingen graag weer terug 
op maandagmorgen 06 mei 2019 vanaf 
08.30 uur.  

Maandag 06 mei 2019 t/m 
vrijdag 17 mei 2019 

Oefen-Praktijkexamens profiel 
HBR 
 
 
 

Oefen-Praktijkexamens profiel HBR 
De leerlingen die het betreft worden 
hierover (nog) separaat geïnformeerd.  

In de periode van dinsdag 07 
t/m vrijdag 17 mei 2019 

Schriftelijke staatsexamens 
niveau vmbo-b, vmbo-k + vmbo-t 

Schriftelijke staatsexamens niveau 
vmbo-b, vmbo-k + vmbo-t 
De leerlingen die het betreft zijn 
hierover separaat geïnformeerd. 

Maandag 20 mei 2019 t/m 
vrijdag 24 mei 2019 

Afname CITO-toets 3 Afname CITO-toets 3 
Voor de leerlingen die het betreft – 
niveau vmbo-b/k/t 3 – gedurende 1 
lesweek tijdens de lesdagen afname 
van CITO-toets 3. 

Maandag 20 mei 2019 t/m 
donderdag 23 mei 2019 

Praktijkexamens profiel HBR 
 
 
 

Praktijkexamens profiel HBR 
De leerlingen die het betreft worden 
hierover (nog) separaat geïnformeerd. 

Dinsdag 21 mei 2019 Ouderavond terugkoppeling 
leerlingtevredenheidsonderzoek  

Ouderavond terugkoppeling 
leerlingtevredenheidsonderzoek 
Een ouderavond van 18.30 uur tot 
20.00 uur om in gesprek te gaan met u, 
als ouder(s)/verzorger(s) van onze 
leerlingen, over de uitkomsten van dit 
onderzoek.  

 
Het is de verantwoordelijkheid van u, als ouder(s)/verzorger(s) dat u uw gemeente en/of vervoerder, 
informeert over de (aangepaste) tijden voor het taxivervoer als daar gebruik van gemaakt wordt.  
 
 

Extra studiedag 

We hebben besloten een extra studiedag in te plannen op dinsdag 4 juni 2019.  
 
Dit betekent dat de leerlingen de gehele dag (les) vrij zijn. Met uitzondering van leerlingen die stage 
lopen. De stages gaan door! Het verzoek deze (extra) studiedag ook door te geven aan de gemeente 
en/of vervoerder als er gebruik gemaakt wordt van taxivervoer.   
 
 

Colofon 

Redactie 
Schoolleiding 

 
Vormgeving 

Onderwijsgroep Buitengewoon 


