
 

Nieuwsbrief 28 mei 2021 

 
Tevredenheidsonderzoeken 
We hebben de rapportages van de tevredenheidsonderzoeken ontvangen. We hebben voldoende 
respons voor een representatief beeld. Dank aan iedereen die de enquete heeft ingevuld. We 
hebben veel informatie gekregen en zullen hiermee met het team aan de slag gaan. We zijn tevreden 
met de resultaten en blij met de feedback die we hebben ontvangen. 
 
Hieronder een overall beeld van de tevredenheid onder ouders, leerlingen en medewerkers. 
 
We hebben de leerlingen gevraagd om een rapportcijfer te geven aan hun school. Deze vraag geeft 
inzicht in de algemene tevredenheid van de leerlingen van Los Hoes. De leerlingen geven ons een 8.0, 
dat betekent dat zij tevreden zijn over de school. We scoren hiermee nagenoeg gelijk aan de 
landelijke benchmark PO, waarvan de score 8.2 is. 
 
Ook de ouders zijn gevraagd om een rapportcijfer te geven aan de school van hun zoon/dochter. 
Deze vraag geeft inzicht in de algemene tevredenheid van de ouders over basisschool Los Hoes. Jullie 
geven ons een 7.3; dat is iets lager dan de landelijke benchmark PO waarvan de score 7.6 is. 
 
De medewerkers kregen de volgende stelling voorgelegd: “Alles bij elkaar genomen ben ik tevreden 
met mijn werk. “ Deze stelling geeft inzicht in de algemene tevredenheid van de medewerkers over 
hun werk op Los Hoes. Voor deze stelling hebben zij een 8.2 gescoord; nagenoeg gelijk aan de 
landelijke benchmark PO die 8.4 aangeeft. 
 
 
Eindtoets groep 8 
Deze week werden de resultaten van de Eindtoets van groep 8 bekend. Op Los Hoes maken de 
kinderen de Dia-eindtoets. Het landelijk gemiddelde van deze eindtoets is dit jaar 360. Als school 
hebben we een gemiddelde van 362,5 gescoord. Dat is een mooi resultaat. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Avondvierdaagse 
Helaas zal de avondvierdaagse ook dit jaar niet doorgaan in verband 
met de coronamaatregelen. Er is wel een Home Edition. Via de 
volgende website kun je je hiervoor inschrijven: 
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer van de normale avondvierdaagse genieten! 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
08-06 Kinderraad 
15-06 Schoolfotograaf 
 
 
 
 

 


