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Vragenlijst THUISONDERWIJS
De vorige week verstuurde vragenlijst over ‘thuisonderwijs’ is zeer
goed ingevuld. Er kwamen maar
liefst 75 reacties binnen. Op een na
konden ze allemaal worden getraceerd. In totaal werd de lijst ingevuld
door ouders/verzorgers van 103
leerlingen: 17 uit groep 1/2 (23%),
16 uit groep 3 (21,6%), 15 uit groep
4 (20,3%), 17 uit groep 5/6 (23%),
14 uit groep 7/8 (18,9%), 11 uit
groep CH-A (14,9%) en 13 uit groep
CH-B (17,6%). Prachtige respons!
Vraag 1: Hoe LEERZAAM is het
thuisonderwijs (tot nu toe) voor
uw kind?
uitstekend 3 (4,1%); goed 40
(54,1%); voldoende 26 (35,1%);
matig 5 (6,8%); zwak 0 (0%); slecht
0 (0%).
Vraag 2: Hoe WERKBAAR is het
thuisonderwijs (tot nu toe) voor
uw kind?
uitstekend 9 (12,2%); goed 45
(60,8%); voldoende 17 (23%);
matig 2 (2,7%); zwak 1 (1,4%),
slecht 0 (0%).

Vraag 3: Hoe WERKBAAR is het
thuisonderwijs (tot nu toe) voor
uzelf?
uitstekend 5 (6,8%); goed 37
(50%); voldoende 24 (32,4%);
matig 6 (8,1%); zwak 2 (2,7%);
slecht 0 (0%).
Vraag 4: Hoe ervaart u het
contact tussen uw kind en
zijn/haar leerkracht(en)?
uitstekend 25 (33,8%); goed 35
(47,3%); voldoende 10 (13,5%);
matig 3 (4,1%); zwak 1 (1,4%);
slecht 0 (0%).
Vraag 5: Hoe ervaart u de
communicatie tussen de school
en u?
uitstekend 19 (25,7%); goed 42
(56,8%); voldoende 13 (17,6%);
matig 0 (0%); zwak 0 (0%); slecht 0
(0%).
Wat zijn uw TOPS?
In totaal waren er 65 ‘tops’. Een
aantal ervan: ‘duidelijk en consequent’, ‘echt persoonlijke aandacht’,
‘goed geregeld allemaal, fijn voor de
kinderen’, ‘we vinden het fantastisch
en zijn dankbaar voor wat jullie
allemaal doen voor onze kinderen’,

‘de filmpjes’, ‘korte lijntjes’, ‘verbondenheid en betrokkenheid’ enz.
Wat zijn uw TIPS?
In totaal waren er 55 ‘tips’. Een
aantal ervan: ‘ga zo door indien het
voor jullie ook haalbaar is, het vraagt
ook veel van jullie als leerkrachten;
onze kinderen hebben er niks aan als
jullie straks overwerkt thuis zitten’,
‘iets meer ruimte/vrijheid in het zelf
invullen van de lessen’, ‘meer ZOOMmomenten’, ‘mis soms wat vakken’,
‘vraag aan Rutte of de eindmusical
van groep 8 alsjeblieft mag doorgaan’
enz.
Hebt u nog VRAGEN en OPMERKINGEN?
In totaal waren er 43 ‘vragen en
opmerkingen’. Heel vaak werden
hierbij ‘tops’ en ‘tips’ herhaald, maar
ook kwam duidelijk naar voren hoe
moeilijk het voor twee werkende
ouders vaak is het thuisonderwijs te
managen. Ook werd een enkele keer
genoemd dat het zo jammer is dat er
geen kinderopvang op school is
(begrijpelijk, maar wij volgen de
richtlijnen van het RIVM en de gemeente Zeewolde…). Vaak werd ‘nee’
of ‘geen’ ingevuld, waardoor het genoemde aantal vragen en opmerkingen (43) een enigszins vertekend
beeld geeft.
Uiteraard gaan we alle ‘tops’, ‘tips’
en ‘vragen en opmerkingen’ verder
analyseren en zullen we proberen er
ons en uw voordeel uit te trekken!
Hartelijk dank, alle ouders/verzorgers die de vragenlijst hebben ingevuld! We hopen dat de huidige
situatie niet meer al te lang hoeft te
duren. Gesproken wordt er momenteel over dat scholen na de mei-

vakantie op een of andere manier
weer opengaan, maar dat is nog
allerminst zeker. We wachten de
persconferentie van volgende week
af en krijgen dan te horen wat er
‘straks’ wel en niet mag/kan/moet…

Koningsspelen
Onder ‘normale’ omstandigheden waren vandaag, vrijdag 17 april, de
Koningsspelen gehouden en stond er
een sponsorloop voor Burkina Faso
op het programma… Die sponsorloop
hopen we komend schooljaar alsnog
te kunnen houden, volgende week
vrijdag, 24 april, gaan we iets speciaals doen met de Koningsspelen.
Anders dan anders natuurlijk (dat
kan niet anders en dat is niet
anders), maar dat blijft nog even een
verrassing!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 24 april 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 22 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

