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 16 april 2020      

 

      

            

            

  

       

   

 Dag allemaal, 
       

   

 
 

       

   

 

Hierbij de uitkomsten van de enquête met 10 vragen die we naar de ouders van de Tiggeldobbe 
stuurden.  

 Onze vragen gingen over het thuisonderwijs. Hoe bevalt dat en wat kan beter?    

 We kregen 74 keer respons. Heel erg dank daarvoor. 
   

   

 Wij gaan als school kijken of we mede op basis van deze uitslag zaken kunnen verbeteren.  

 
 

       

   

 Met vriendelijke groet, 
       

   

                                          

 Jaap Rosema           
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 • Tijdens de les/vergadering de cameras vd leerling uitzetten zodat andere kinderen niet afgeleid worden als iemand gek doet  

 

          

 

 

• Jullie doen het geweldig👍. Als er wijzigingen in het rooster zijn, of de kinderen moeten extra online komen dan graag een dag van te 
voren laten weten. Als ik moet werken, zorg ik dat alles klaar ligt de avond ervoor. Maar als er dan 's morgens nog veranderingen zijn 
zien de kinderen de niet altijd zelf. 

 

 

• Leerkracht X is er snel bij en komt met oplossingen voor problemen en hulp voor vragen. Geen idee of de stof op niveau is; ik hoor 
haar soms zeggen dat het moeilijk is, maar het lost zich ook steeds wel weer op. Complimenten voor het snelle handelen en door 
blijven verbeteren aan de wijze waarop les wordt gegeven. 

 

 

• Heel veel respect voor leerkrachten voor hun werk ook tijdens school, ik zie nu hoeveel kost dat energie ❤️ gaat alles prima tot nu 

❤️  

 • Super hoe goed en snel jullie dit allemaal hebben opgezet!  

 

          

 

 • Filmpjes worden zeer gewaardeerd!!  

 

          

 

 • Bovenstaand is voor E. nog niet echt van toepassing. Hij vind de opdrachten die hij krijgt leuk, en betrekt zijn zusje hier ook bij.  

 

          

 

 • De chat lijd erg af tijdens de lessen via teams  

 

          

 

 • Ik had graag wat meer werk op papier gehad. Ze zitten nu veel achter de computer  
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• Allereerst heb ik het idee dat het steeds beter gaat. Iedereen moet wennen aan de situatie. Wat wij als verbetering zouden zien, is om 
instructie filmpjes te ontvangend, dir je dan vaker terug kan kijken. Het interactieve contact met de leerkracht moet daar bij wel 
blijven. Soms mag er qua niveau wat afwisseling qua opdrachten komen. Mij kind is meestal twee tot drie uur per dag bezig. Hij of zij 
doet alleen wat in de werkplanning staat. Kunnen bepaalde extra taken als topo of blink er ook in opgenomen worden? 

 

 • Jammer dat er weinig individueel wordt gekeken.  
 

          
 

 
• Update de software en zorg dat de programma's werken met diverse browsers. Sommige applicaties vanuit Zulu werken niet of matig. 

 

 • Compliment voor de snelle aanpak en materiaal. Betrokken en meedenkend team!              

 

• Complimenten hoe snel e.e.a opgepakt is. Vraag in hoeverre werk wat door kinderen nagekeken wordt ook door ouders nagekeken 
moet worden.              

 
• Opdrachten zijn soms niet duidelijk, plus opdracht geeft teveel druk. En laat ze ook vrij bij de invulling en gebruik hun creativiteit 

 

 • Tijdens uitleg loopt het nogal eens vast. Wat erg lastig is . Super hoe jullie dit allemaal doen en voor elkaar krijgen.  

 • Vooral complimenten, dat alles zo snel op de rit is gekomen.              

 • Iets meer lesmateriaal op papier/uit een boek was wel fijn geweest. Ze zitten nu erg veel achter de computer.              

 

• vraag 9: Leerkracht X communiceert meer met ons (via Parro) dan Leerkracht Y. Nu kan ons gr8kind zich goed zelfstandig redden en 
hebben we dat dus ook niet nodig. Ik vind Teams geweldig, werkt als een trein. 

             

 • Een groot compliment voor de informatievoorziening en de flexibiliteit en bereikbaarheid              

 

• Het zijn lastige tijden en voor iedereen is het nieuw. Wij denken dat het goed loopt allemaal. Het zou voor de kinderen mogelijk leuk 
zijn de leerkracht iets vaker te zien/spreken. We waarderen jullie inzet houd vol. 

 

 

• Korte toelichting op vraag 3 en 10. Antwoord op vraag 3 is matig, kind geeft aan behoefte te hebben aan meer les. Antwoord op vraag 
10 is matig omdat de communicatie volgens ons via te veel kanalen gaat en het werk zo dagelijks weer bij elkaar gesprokkeld moet 
worden. 

 

 

• Volgens mij doet iedereen zijn best! R. is gedurende de dag op verschillende momenten bezig met leren op verschillende manieren 
zoals een eendje van lego bouwen of een paaswerkje knutselen. Ook squla is populair. Teams is voor ons niet van toepassing. R. mist 
haar juffen en haar vriendjes! 
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• Ik vraag mij af hoe de voortgang bewaakt wordt. Met name voor groep 3. Daarnaast denk ik dat 1x per week 10 min in gesprek met de 
leerling goed is. Even 1 op 1 vragen hoe het gaat. Ik denk ook dat het voor de leerlingen in groep 3 goed is om op een of andere 
manier interactief met elkaar bezig te zijn. De oudere kinderen zoeken elkaar online wel op. Verder vind ik dat het allemaal top 
geregeld is hoor!!  

 

• De vaste momenten via teams en de vergader momenten zijn super. Voor F. zijn dit mooie momenten en geeft haar vertrouwen. Dit 
zou ik voor haar wel meer willen.  

 • Jullie doen het heel goed. Duidelijke informatie voorziening.  

 • Het verschil in aanpak tussen verschillende klassen is erg groot.  

 

• Fantastisch hoe snel er is geschakeld, hoe goed het contact is en hoe zorgvuldig, maar zonder druk de leerkrachten de leerlingen 
voorzien van informatie.  

 

• Als de kinderen een les moeten volgen via Teams, is het misschien handig een 2e leerkracht mee te laten kijken. Niet alle kinderen 
krijgen automatisch een uitnodiging om deel te nemen. Dit kun je als ouders aangeven in de app zodat de kinderen alsnog worden 
uitgenodigd, maar als de juf met de les bezig is, leest ze dit niet. (logisch!) een evt 2e leerkracht kan dan de chat beantwoorden en de 

betreffende leerling opnieuw inbellen en mee te laten doen met de les. Zo doen wij het ook en dat werkt prima 👍 Als je met je kind 
klaar zit voor een les en je krijgt geen automatisch bericht dat je kan deelnemen, is dat erg frustrerend voor ouders/kinderen. Verder 
geen op of aanmerkingen. De kinderen werken liever op school, maar zijn thuis gemotiveerd aan het werk. 

 

 

• Naar omstandigheden gaat het goed. Elke dag is er een contact via teams met school. Ik merk wel dat mijn dochter die online les saai 
vind omdat ze stof al snapt en kan. Wat betreft de kleuters, super leuk dat de weblog elke week nieuwe fotos heeft van de kinderen. 
En natuurlijk elke week een leuk pakketje om thuis mee aan de slag te gaan! 

             

 

• Complimenten voor de snelheid en de manier waarop het thuisonderwijs vorm heeft gekregen. Onze dochter ervaart het als heel 
positief en kijkt er dagelijks naar uit. 

 

 • Mooi dat het nu overzichtelijker is geworden wat er verwacht wordt. Wel jammer dat individuele contact minder is.  

 • Jullie hebben het supergoed opgepakt!!  

 

• Voor kleuters is het lastig. Veel opdrachten of websites zijn al veel meer met taal bezig dan mijn dochter is. Gelukkig hadden we net 
een lerarengesprek gehad zodat we weten waar “verbeterpunten” zitten. Kan ik me daar op richten. Veel computer of knutselwerkjes 
worden aangeboden en beide zijn we hier niet zo’n fan van. Gelukkig wel een goed contact met de leerkracht zodat zij ook weet waar 
we mee bezig zijn. Kleuters hebben ook vooral andere kinderen nodig om van te leren denk ik...  

 • Antwoord bladen voor bv taal of spelling zouden erg handig zijn.              

 • Mijn dochter zou wel wat meer uitdaging willen              
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 • L. zou toch graag iets meer op papier willen werken en minder digitaal.              

 

• Wat ons opvalt is verschil aan hoeveelheid huiswerk. 1 kind in groep 5 en 1 in groep 7. De oudste is dagelijks veel eerder klaar dan de 
jongste. En dan merk je dat de motivatie van de jongste minder is omdat de oudste niet meer bezig is met school. Dat is het enige 
probleem waar wij tegenaan lopen. Verder alles top geregeld! 

             

 

• Jullie doen het goed! De taken zijn duidelijk en hulp van de leerkrachten is altijd vlakbij. Onze kinderen zijn heel serieus met hun 
schoolwerk bezig en wij genieten stiekem van deze bijzondere tijd! 

             

 

• Gezien de lastige omstandigheden fijn hoe het contact met school blijft. Schoolwerk is duidelijke en op niveau. Fijn dat er geen druk 
wordt gelegd op het schoolwerk. Zo blijft het leuk! 

             

 • De leerkrachten doen het super in deze nare tijd.              

 

• Ivm mijn zoon zijn extra hulp voor het leren mijn compliment dat jullie daar vanaf volgende week 1a2 dagen aandacht aan gaan 
schenken dit zou hem erg goed helpen met name met zijn taalvaardigheid. Mijn complimenten hiervoor 

             

 

• Hey contact is prettig en betrokken, er zijn alleen veel verschillende kanalen (Parro website teams), inloggen op dezelfde platforms 
met twee/drie profielen soms erg problematisch. Afgelopen week voor t eerst rooster voor online vergaderen is prettig voor de 
kinderen. Complimenten voor de betrokkenheid en positieve toon leerkrachten!              

 • De lenteboekjes en tips zijn erg leuk. Het blijft gewoon erg lastig om te combineren met je eigen werk.              

 • Mooie oplossing en duidelijk. Alle vragen kunnen we blijven stellen. Samen zijn we een goed team voor het onderwijs!!!  
 

          
 

 

• Ik vind dat jullie het heel goed oppakken en roeien met de riemen die jullie hebben. Ik vind het wel moeilijk om het werk na te kijken. 
Door eigen werk en bv taal, weet ik allemaal niet meer precies. School wordt wel erg gemist, de contacten, het samen buitenspelen. 
Verder wordt de weektaak netjes gedaan, maar de uitleg, instructie enz mist hij wel. School is niet te vervangen door thuisonderwijs, 
zeker niet. Maar we maken er samen zo gied mogelijk wat van. Ben hartstikke trots op jullie en op onze kinderen!! 

 

 • Meer gedifferentieerd onderwijs, op het niveau van het kind, meer aandacht spenderen bij persoonlijke leerpunten.  
 

          
 

 

• We snappen dat het een hele unieke situatie is en hopelijk maken we dit nooit meer mee. Als we kijken naar K. zelf mag ze best meer 
uitgedaagd worden. Ze is vaak na een uur al klaar met al haar werk. 

 

 • De filmpjes van leerkracht X zijn heel duidelijk. Onze complimenten!  
 


