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Heb je de schoolgids van de school van je kind of van een 
andere school......
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De schoolgids wordt door ouders goed gelezen 
en gebruikt. Slechts 6% van de ouders heeft er 
nog nooit naar gekeken. Ruim 1 op de 3 ouders 
heeft de schoolgids helemaal doorgelezen. 
1 op de 3 ouders gebruikt de schoolgids om 
informatie op te vragen. 

Nooit bekeken
6%

Een beetje 
doorgebladerd

23%

Gebruikt om informatie 
op te zoeken

34%

Helemaal doorgelezen
37%



Waar gebruik je de schoolgids voor of zou je deze voor 
gebruiken? (meerdere antwoorden mogelijk)
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2 van de 3 ouders gebruikt de schoolgids als 
informatiedocument en om te weten wat de 
afspraken zijn op school. Ook bij de schoolkeuze of 
oriëntatie op een school wordt de schoolgids door 
ouders goed gebruikt (40% en 47%). Slechts 5% 
geeft aan de schoolgids nooit te gebruiken. 

40%

67%

48%

47%

33%

61%

8%

5%

Oriënteren voor het maken van de schoolkeuze

Handig als informatiedocument

Om gegevens zoals de school of gymtijden op te zoeken

Om een beeld te krijgen bij de school

Om contactinformatie te vinden

Om te weten wat de afspraken zijn op school

Anders

De schoolgids gebruik ik niet



Wat vind je van de informatie in de schoolgids?
Wat vind je van de hoeveelheid informatie?
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Moeilijk en niet te 
begrijpen 0% Enigszins te 

begrijpen 4%

Voldoende 
begrijpelijk 32%

Prima te lezen en 
voldoende helder

47%

Heel goed te 
begrijpen 17%

Veel te weinig 
informatie 4%

Weinig informatie
18%

Precies genoeg 
informatie 44%

Veel informatie 29%

Te veel informatie
4%

De informatie in de schoolgids is prima te lezen maar mag iets korter. 
Ouders vinden de schoolgids begrijpelijk. Bijna de helft vindt deze prima te lezen en voldoende helder. 
Ook vindt bijna de helft van de ouders dat er precies genoeg informatie in staat. Veel informatie scoort met 1 op 3 hoger 
dan weinig informatie (1 op 5). 



Waar vind je de schoolgids?
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De meeste schoolgidsen staan online (2 op de 3). Een kwart van de ouders geeft aan de schoolgids aan het begin van het 
jaar op papier te krijgen. Bij ‘anders’ geven ouders onder andere aan de schoolgids bij de kennismaking te hebben 
gekregen. Ook wordt genoemd dat men de belangrijkste informatie op papier krijgt (bijvoorbeeld de kalender) en de hele 
schoolgids online staat. 

24%

64%

6%

6%

Ik krijg deze aan het begin van het jaar op papier van school

De schoolgids staat online (bijvoorbeeld op de website van de school)

Ik krijg geen schoolgids

Anders, namelijk
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Welke informatie verwacht je te vinden en welke heb je 
opgezocht in de schoolgids?
Alle verplichte informatie die scholen 
moeten opnemen in de schoolgids 
verwachten ouders ook te vinden. 
Qua informatie die ouders hebben 
opgezocht, scoren vooral de 
schooltijden en vakantietijden hoog 
(58%). De klachtenregeling en het 
samenwerkingsverband worden het 
minst (17% en 14%) opgezocht. 
Op de vraag of ouders nog andere 
informatie verwachten, zijn dat 
afspraken zoals over eten/drinken en 
huiswerk, beleid op diverse 
onderwerpen en onderwijsmethode. 

95%

97%

94%

96%

94%

95%

93%

94%

94%

95%

96%

94%

97%

96%

97%

36%

30%

58%

17%

37%

31%

34%

31%

30%

27%

20%

28%

14%

23%

22%

De missie of visie van de school (identiteit van de school)

De vrijwillige ouderbijdrage

De schooltijden en vakantietijden

De klachtenregeling

Het team

De resultaten van de school, bijvoorbeeld de eindtoets

De zorg of ondersteuning die de school beidt aan leerlingen kinderen die dat nodig…

De uren die een kind naar school gaat en wat hij daarin doet (onderwijstijd)

Communicatie met ouders

Informatie over de medezeggenschapsraad en/of ouderraad

Informatie over veiligheid op school zoals antipestprotocol of de vertrouwenspersoon

Het ziekmelden van een kind

Het samenwerkingsverband waaronder de school valt (passend onderwijs)

Informatie over de buitenschoolse opvang en/of tussenschoolse opvang

De manier waarop de school zorgt voor de kwaliteit van de school

Deze informatie verwacht ik in de schoolgids Deze informatie heb ik opgezocht in de schoolgids



In schoolgidsen staan soms veel vaktermen. Heb je 
behoefte aan uitleg van deze vaktermen?
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Ja die termen krijg ik graag 
uitgelegd 44%

Ik ken niet alle termen 
maar hoef hierover geen 

uitleg 17%

Nee alle termen zijn voor 
mij bekend 39%

Er is behoefte aan meer uitleg over de 
vaktermen. 6 op de 10 ouders geeft aan niet 
alle termen in de schoolgids te kennen. Bijna 
de helft van de ouders krijgt deze graag beter 
uitgelegd.
De vraag om een voorbeeld te noemen van 
een term die ze niet kennen, vinden veel 
ouders lastig te beantwoorden en is maar 
door 28 ouders ingevuld. Door meerdere 
ouders zijn de termen 
schoolondersteuningsprofiel, OPP en IB-er 
genoemd.  



Wat ouders nog willen zeggen over de schoolgids
Een greep uit de gemaakte opmerkingen:

• Bij een goede internetsite is een aparte schoolgids overbodig. Dan is het ook makkelijker om het een levend document te maken.
• De informatie die in de schoolgids te vinden is, lijkt in de praktijk niet altijd zo te werken/ uitgevoerd te worden.
• De schoolgids heeft verouderde informatie en is niet up to date.
• Graag vaste onderdelen in schoolgidsen en online in HTML zodat je makkelijk kunt zoeken.
• De school publiceert de schoolgids steeds te laat (januari).
• Prima en onmisbaar handboek. Misschien goed om scholen te laten duiden welke info aangepast werd, zodat je niet alle info jaarlijks 

opnieuw leest.
• Te weinig /geen info over kinderen die iets extra nodig hebben. 
• De schoolgids lees ik aandachtig als MR lid van de school.
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Achtergrondinformatie peiling

9

De vragenlijst is uitgezet onder de ouders van het Landelijk Ouderpanel met een kind in het basisonderwijs. De vragenlijst 
stond open van 23 april tot en met 15 mei 2018. De enquête is ingevuld door 218 respondenten (34%). Gegeven dit aantal 
dienen de uitkomsten met enig voorbehoud te worden geïnterpreteerd.  
Deze peiling is uitgevoerd door Ouders & Onderwijs in samenwerking met Vensters PO (PO-Raad). Publicatie van de 
uitkomsten kan alleen na overleg. 

Voor meer informatie over deze peiling:
Marieke Boon-Mens
Marieke.boon@oudersonderwijs.nl
Tel: 06-31767937

mailto:Marieke.boon@oudersonderwijs.nl

