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Voel je je welkom op school en weet je bij wie je terecht kan?






Ouders geven aan zich welkom te voelen in onze school.
De vriendelijkheid en behulpzaamheid van de leerkrachten is duidelijk merkbaar.
Ouders weten bij wie ze terecht kunnen: de klasleerkrachten, de zorgleerkrachten, secretariaat en
directie.
Verschillende ouders geven aan dat het oudercontact overbodig lijkt wanneer hun kind het goed doet.
Ze geven aan dat het ook voor die kinderen zinvol is dat leerkracht en ouders regelmatig samenzitten.
…

Kijkmoment






Ouders zijn zeer positief over het kijkmoment in augustus, we moeten dit zeker behouden.
Men ervaarde een fijne sfeer. De leerkrachten waren ontspannen, dit straalde af op de kinderen.
Voor de kinderen die naar het 1ste leerjaar gaan is dit kijkmoment meer nodig dan voor de andere
leerjaren.
Het is een fijn aanbod waar vele kinderen (van alle leeftijden) baat bij hebben.
…

Graag gezien








Het jaarthema was leuk voor de kinderen.
Bij de ouders leefde dit minder. Verschillende ouders geven aan dat dit ook niet per se mogelijk is.
Een jaarthema zorgt voor verbondenheid en versterkt het groepsgevoel binnen de school. Een rode
draad doorheen het schooljaar is ook fijn.
Het thema was goed gekozen, ‘graag gezien’ bracht een mooie boodschap vanuit verschillende
invalshoeken.
De kip-kuikenwandeling was een groot succes!
…

Welbevinden








Er waait een nieuwe positieve wind door de school, er is weer ‘rust’ over de school gekomen. Dit is
duidelijk merkbaar is bij de ouders.
Heel wat ouders geven aan dat hun kinderen zich altijd al goed voelden in Scharrel, voor hen is er
weinig verschil.
Ouders geven aan dat dit merkbaar is doordat men op oudercontacten in eerste instantie vraagt hoe
het met het kind gaat.
Ouders ervaren de openheid van het Scharrelteam over de zoektocht als school/team als zeer sterk.
De kindcontacten zijn een waardevol initiatief. Kinderen voelen zich hier goed bij. Ouders zijn blij dat
de kinderen gehoord worden.
Scharrel is een warmere school geworden.
…
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Sterke punten















De projectweken: zeeklassen, kasteelklassen en de uitwisseling met Neufchâteau.
Scharrel heeft een ruimer aanbod dan de standaard school: Fair trade, kinderrechten, scholenband,…
Goede communicatie d.m.v. de nieuwsbrief en klasblogs.
Samen werken als één school aan één thema.
De toegankelijkheid, het enthousiasme en de motivatie van het leerkrachtenteam.
Kinderen staan centraal.
De overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar.
De nieuwe zorgwerking is heel positief. Aandacht voor elk kind is belangrijk.
Ouders appreciëren de ontvangst in de kleuterschool. Het is fijn dat de juffen aan de poort staan om
kinderen en ouders persoonlijk te begroeten.
Het team van poetsdame tot directrice, jullie werken (weer) als mensen SAMEN met elkaar en VOOR
ELKAAR.
Open communicatie en eerlijk zijn over de stand van zaken, toegeven dat er nog werkpunten zijn maar
daar wordt aan gewerkt.
Scharrel is een sportieve school.
Positieve sfeer en familiaal karakter.
…

Groeikansen















Ouders betrekken bij de scholenband met Ecuador.
Digitalisering van alle informatie.
Moderniseren van bepaalde documenten: bv. uitnodiging voor de inschrijving.
Er is een tekort aan ruimte. De school zou letterlijk nog moeten kunnen groeien.
Vergroening van de speelplaats.
Verdere uitwerking van de zorgwerking (verdiepen, verbreden,…). Verdere uitwerking voor sterke
kinderen
Eten in de klas in vraag stellen.
Iedere klas een klasblog.
Teveel aandacht voor punten, te weinig aandacht voor werkhouding.
Het rapport moet herbekeken worden. Het is vaak erg algemeen, niet specifiek over het kind. Het
rapport zou dieper moeten ingaan op de talenten en groeimogelijkheden van de kinderen.
Sleutelsysteem herbekijken.
Lees- en rekenkaarten worden vaak blind getekend, dit heeft weinig zin.
Fietsenstalling in de kleuterschool is een probleem.
…

Overige










Ga verder op de ingeslagen weg!
Kwaliteit van de zwemlessen is niet goed.
Fijn dat mening gevraagd wordt.
Scharrel heeft een sterk team dat goed onderwijs wil bieden
Positieve dynamiek is duidelijk merkbaar.
Top-team! Leerkrachten voelen zich zichtbaar goed en geven dit door aan onze kinderen.
Altijd welkom, heb het gevoel dat we SAMEN naar oplossingen zoeken.
Bedankt voor het harde werk.
…

