
Beste betrokkenen,  
 
Ook dit jaar vindt er weer een LOMS betrokkenheidsonderzoek plaats bij de Wijnberg.  

 

WAAROM? 
Wij vinden de betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders/verzorgers, medewerkers en onze 
samenwerkingspartners erg belangrijk. Daarom vindt er één keer in de twee jaar een breed 
betrokkenheidsonderzoek plaats. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau genaamd 
Amplix. De onderzoeksresultaten worden anoniem verwerkt.   
 
In dit L-O-M-S (leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers, samenwerkingspartners) - 
betrokkenheidsonderzoek mag iedere deelnemer zijn/haar mening geven over het werk van en bij de 
Wijnberg. Met de uitkomsten van het onderzoek komt veel informatie vrij. Aan de hand van deze 
informatie meten wij de brede betrokkenheid en tevredenheid. Deze informatie wordt ingezet om de 
kwaliteit van ons onderwijs te borgen, vergroten en versterken.  
 
 
CONCREET:  

 In week 22 tot en met week 24 (28 mei tot en met 15 juni 2018) worden de onderzoeken 
afgenomen bij de diverse deelnemende partijen: leerlingen, ouders, medewerkers, 
samenwerkingspartners. 

 In week 22 ontvang je een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Je ontvangt deze 
uitnodiging via mail en je wordt verzocht de vragenlijst vóór 15 juni 2018 in te vullen.  

 In deze periode worden ook de vragenlijsten door leerlingen ingevuld, zowel door de leerlingen 
van het SO als het VSO. Dit gebeurt op school – onder lestijd. Jullie ontvangen hier te zijner tijd 
meer informatie over. Leerlingen mogen alvast geïnformeerd worden over het aankomend 
onderzoek; daarvoor is de poster in de bijlage eventueel bruikbaar. 

 In deze periode worden ook ouders en een relatief kleine groep samenwerkeringspartners 
uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Aankondigingen zullen in de weken voor de 
meivakantie verspreidt worden. Dit verloopt allemaal via Amplix.  

 De uitkomsten van het onderzoek zullen uiteraard op een later tijdstip met alle partijen gedeeld 
worden.  

 
Wij hopen op jullie deelname en op jullie medewerking! 
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met één van de LC’ers: Imke, Sjoerd of 
Suzan.  
 
  




