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Vinkeveen, 10 maart 2022

Onderwerp: een beetje tijd voor een goed doel …

Beste ouder/verzorger,
‘O nee, niet weer een survey’, denkt u waarschijnlijk. Er is geen drukknoopje meer te
krijgen zonder de onvermijdelijke e-mail met de vraag om de service te beoordelen.
We begrijpen uw eventuele weerzin, alleen deze survey wordt gebruikt om de kwaliteit
van ons GO-onderwijs te monitoren en waar nodig te kunnen verbeteren. Ook willen we
graag uw mening weten of uw kind zich prettig voelt bij ons op school.
Zorgvuldig onderzoek doen onder ouders, leerlingen en docenten, komt ons onderwijs,
de school en dus ook de toekomst van uw zoon/dochter ten goede. In dat kader vragen
wij ook uw zoon/dochter een survey in te vullen.
Met onze kwaliteitszorg zoeken we naar antwoorden met valide meetinstrumenten, zoals
deze survey. De resultaten zullen we na afloop communiceren en verwerken in ons
beleid. Beleid dat controleerbaar moet zijn. Dat is de reden dat we dit elk jaar doen,
zodat we kunnen zien op welke punten we stappen zetten en waar het nog beter kan.
Daarom willen wij u vriendelijk maar toch dringend verzoeken mee te werken aan deze
survey, ook -en dit is heel belangrijk- als u tevreden bent, want wat goed is
willen we graag behouden.
We kunnen de resultaten alleen dan goed interpreteren als ook de ouders/verzorgers die
positief zijn reageren door middel van deze survey.
We hopen dat u even de tijd neemt om deze survey en veiligheidsmonitor in te vullen en
willen u vast heel hartelijk bedanken.
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