
                           
 

Op OBS De Pionier  krijgen kinderen de kans om ‘te pionieren’ met kennis, leerstrategieën, 21ste  Century Skills, sociale vaardigheden & 

burgerschapsvorming, muziek en  andere talenten, zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst.  

Het motto van de school ‘ontmoet, ontdek en ontwikkel’ is een kans voor de leerling en een opdracht voor de leerkracht. 
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Oudertevredenheidsonderzoek De Pionier 2019 
 
Van de 160 ouders van De Pionier die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben 
uiteindelijk 57 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 36 %. 
In de groepen 1/2A en de groep 3 hebben te weinig ouders meegedaan om mee te doen met 
de groepsscores. 
 
De ouders van de Pionier geven aan dat ze erg tevreden zijn over het team en de 
leerkrachten.  
Ouders geven de volgende tips:  

• De communicatie verbeteren door de app beter te gebruiken. 

• Sneller informeren bij problemen. 

• De website zullen we meer up to date maken. 

• Het is fijn wanneer er meer inhoudelijke informatie gegeven wordt. 

• Het openbare karakter zou duidelijker te zien mogen zijn. 

• Ouders zouden de MR meer willen zien. 
 
De sterke punten van de Pionier zijn vooral: de sfeer en de leerkracht. De leerlingen vinden 
het fijn op school. 

• Leerlingen hebben het naar zijn/haar zin. 

• Leerlingen zijn aardig voor elkaar. 

• Leerlingen durven zich te uiten op de school. 

• Leerlingen “vallen niet buiten de groep”. 

• Leerlingen zijn tevreden over de omgang. 
 
Aandachtspunten zijn: de communicatie, de veiligheid op school en de identiteit. 
De communicatie gaan we op de volgende manier verbeteren. 

• We zijn gestart met een ouderkamer. We zullen alle ouders hier over informeren en 
we willen hier een programma starten waarbij dit een mooie open ruimte wordt, 
samen met de opvangorganisatie Freekids. 

• We starten met een onderwijs programma creatief, hierdoor creëren we meer 
ruimte voor talenten van leerlingen.  

• Ook starten we met een traject talentontwikkeling, hierdoor komen leerlingen met 
meer talenten sneller in beeld. 

• Ons speerpunt is een duidelijker zorgbeleid. 
 
We zijn erg blij dat alle groepen goed draaien en dat we alle leerlingen weer met plezier de 
school in zien komen. 
Vorig schooljaar is ook de monitor leesplezier afgenomen bij de leerlingen van de Pionier en 
daar scoorden we het hoogst van Zaanstad op. 

http://www.depionier.nl/

