
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag WMK kaart (Werken Met Kwaliteit) vragenlijst (corona) 

welbevinden leerlingen mei 2021 

  

Responsepercentage : 95% (uitstekend)  

score is 2,92  (zwak, dit is een standaardnorm en bij deze WMK 

belangrijk om te weten dat het gaat over hoe de leerlingen zich 

voelden) 

De leerlingen gaven de periode van het thuisonderwijs (thuis 

lessen volgen) een 7.0 

De leerlingen gaven de periode na het thuisonderwijs (de lessen 

op school volgen) een 8.3 

 

Kindcentrum Stadskwartier scoort als school een 2,93. Daarmee 

scoort de school zwak. De respons op de Vragenlijst was 95%: 155 

van de 164 leerlingen heeft de vragenlijst ingevuld. Het 

responspercentage is uitstekend. Daardoor geven de uitslagen 

een zeer betrouwbaar.  beeld van de mening van de leerlingen 
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Deze WMK moeten we anders interpreteren dan gebruikelijk. Je 

kunt niet praten over sterke/zwakke punten. Daarom kiezen we 

ervoor een korte samenvatting te geven van de uitslagen die we 

uit de WMK kunnen lezen onderverdeeld in gemis, negatieve 

gevoelens en positieve gevoelens. 

 

Gemis 

Het onderdeel gemis was erg sterk bij de leerlingen  

Ik miste mijn vriendjes en vriendinnetjes in die periode  

Ik miste de school in die periode  

Ik miste mijn 'gewone leven(tje)'  

Ik miste het vaste ritme van de schooldagen 

Ik miste mijn leraar (leraren) in die periode 

 

Negatieve gevoelens  

Ik voelde me in die periode verdrietig 

Ik voelde me in die periode ongelukkig  

Ik voelde me in die periode onzeker 

 

Positieve gevoelens 

Ik voelde me in die periode op mijn gemak 

Ik voelde me in die periode zoals ik me altijd voel  

Ik voelde me in die periode energiek (vol met energie)  

 

Uitslag WMK kaart (Werken Met Kwaliteit) vragenlijst (corona) 

welbevinden ouders mei 2021 

  

Responsepercentage : 30% (laag, groep 1-4 35 respondenten, 

groep 5-8 39 respondenten)  

score is 3.0 (voldoende, dit is een standaardnorm en bij deze WMK 

niet representatief) 

 

Ik schat in dat mijn zoon/dochter de periode van het 

thuisonderwijs (thuis lessen volgen) het volgende cijfer geeft 6.3 

Ik schat in dat mijn zoon/dochter de periode na het thuisonderwijs 

(de lessen op school volgen) het volgende cijfer geeft 8.0 

 

Kindcentrum Stadskwartier scoort als school een 3,00. Daarmee 

scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 

30%: 74 van de 249 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. 



Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig 

respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de 

conclusies worden omgegaan. 

 

Deze WMK moeten we anders interpreteren dan gebruikelijk. Je 

kunt niet praten over sterke/zwakke punten. Daarom kiezen we 

ervoor een korte samenvatting te geven van de uitslagen die we 

uit de WMK kunnen lezen onderverdeeld in gemis, negatieve 

gevoelens en positieve gevoelens. 

 

Gemis 

Mijn zoon/dochter miste de school in die periode  

Mijn zoon/dochter miste de vriendjes en vriendinnetjes in die 

periode  

Mijn zoon/dochter miste zijn/haar 'gewone leven(tje)'  

Mijn zoon/dochter miste structuur in die periode 

Mijn zoon/dochter miste zijn/haar 'gewone leven(tje)'  

Mijn zoon/dochter miste zijn/haar leraar (leraren) in die periode 

 

Negatieve gevoelens 

Mijn zoon/dochter liet afwijkend gedrag zien in die periode 

Mijn zoon/dochter leek mij ongelukkig in die periode  

Mijn zoon/dochter leek mij gespannen in die periode 

 

Positieve gevoelens 

Mijn zoon/dochter leek mij in die periode gelukkig 

Mijn zoon/dochter toonde normaal gedrag in die periode 

Mijn zoon/dochter was in die periode zichzelf (stabiel) 

 

Bovenstaande verslagen zijn besproken binnen de MR.  

Daarnaast hebben we met de MR gekeken naar de menukaart 

Nationaal Programma Onderwijs. Hieruit kunnen wij als school 

kiezen waar we gebruik van willen maken. Wij kiezen er als school 

voor om extra handen binnen de school te krijgen en groepen 

waar dat mogelijk is klein te houden. Onze aandacht gaat uit 

naar leerlingen en vakken die in brede zin aandacht en tijd tekort 

zijn gekomen.  

 

 

 



Rapport 

Na intern overleg hebben we besloten het rapport een week later 

op maandag 28 juni mee te geven. 

 

Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 22 t/m 24 (31 mei t/m 18 juni): Communiceren  

Inhoud: Preken, mededelen, discussiëren, overtuigen, verdedigen, 

aanvallen. Een boodschap die aankomt. 

Bijbel: Stefanus vertelt over Jezus, Abraham, Jozef, Mozes en 

David; De dood van Stefanus (Handelingen 6 en 7); Saulus 

vervolgt de christenen (Handelingen 8, 1); Saulus hoort een stem 

op weg naar Damascus; Saulus bij Ananias; Saulus moet vluchten 

(Handelingen 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agenda mei 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

Week 23  Cito (week 24 uitloopweek) 

Dinsdag 15 juni Praktisch verkeersexamen 

groep 8 

Maandag 21 juni Rapport mee naar huis 

Dinsdag 22 juni Schoolreisjes groepen 3 t/m 

6 en kleuterfeest gaan niet 

door 

Wo. 23 t/m vr. 25 juni Schoolkamp groepen 7 en 

8 gaan wel door 

Let op, tijdens de kampdagen zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij 

 

Week 26 + 27 Spreekuurweken  

Donderdag 1 juli 13.15-14.00 uur 

doorschuifmoment: kijken in 

je nieuwe klas 

Ma. 5 en di. 6 juli Eindmusical groep 8 (onder 

voorbehoud) 

Vrijdag 9 juli  Vanaf 12.00 uur voor 

iedereen zomervakantie 

Zomervakantie van vrijdag 9 juli 12.00 uur t/m vrijdag 20 augustus 
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