Resultaten POLL over thuisonderwijs

Op 3 september 2020 heeft onze school de ouders feedback gevraagd over de periode van het
thuisonderwijs tijdens de lockdown van het voorjaar 2020.
De volgende drie open vragen zijn gesteld:
1. Wat vond u waardevol aan de periode van het thuisonderwijs?
2. Wat vond u minder positief aan de periode van het thuisonderwijs?
3. Heeft u misschien nog een tip voor de school? Wilt u tot slot nog iets vertellen?
Deze open vragen zijn via de poll van FIEP uitgezet voor een periode van 14 dagen, de poll sloot in de
avond van 17 september 2020. Met FIEP hebben we 221 ouders bereikt.

Op de vraag ”Wat vond u waardevol aan de periode van het thuisonderwijs?” hebben 119
adressen de poll gelezen (54% van het aantal ouders) en 45 adressen hebben gereageerd (38% van
wie de poll heeft gelezen).
Wij hebben daar het volgende uitgehaald:
Respect voor de professional (didactisch, filmpjes, voorlezen, gymles)
Meer zicht op de lesstof en het schoolwerk/ leerproces van eigen kind
Vergroten van de positieve gezinsband
Meer vrije tijd voor de kinderen
Feedback op het werk
Werken met fysiek materiaal
Werken digitaal
Structuur/ vaste tijdstippen van het aanbod

18%
45%
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10%
0,5%
09%
07%
07%

Op de vraag ”Wat vond u minder positief aan de periode van het thuisonderwijs?” hebben 97
adressen de poll gelezen (44% van het aantal ouders) en 53 adressen hebben gereageerd (55% van
wie de poll heeft gelezen).
Daar lezen wij het volgende:
Te veel herhaling
Organisatie thuis lastig (werk ouders, devices/digitale omgeving,
vakwerk/niet voor geleerd, strijd/stress)
Startproblemen
Inhoud schoolwerk (weinig uitdaging, weinig opdrachten, geen extra hulp of
begeleiding)
Weinig schoolritme of structuur
Communicatie (leerkracht-leerling, leerlingen onderling, feedback te laat of
te weinig)
Grote verschillen tussen leerkrachten

0,2%
50%
10%
21%
0,2%
36%
0,4%

Op de vraag ”Heeft u misschien nog tips voor de school? Wilt u tenslotte nog iets kwijt?” hebben
99 adressen de poll gelezen (45% van het aantal ouders) en 31 adressen hebben gereageerd (31%
van wie de poll heeft gelezen).
De volgende tips hebben we ontvangen:
Meer feedback op het huiswerk
Meer structuur en overzicht op het huiswerk/duidelijkheid/doelen
Afwisseling in het digitale aanbod/kleinere groepen
Liever werken met fysiek materiaal
Trek 1 lijn voor alle groepen in het aanbod en de methoden
Meer contactmomenten (ter motivatie, belangstelling, maar ook voor
ouders) met de leerkracht
Enkele opmerkingen:
Mondkapjes voor verkouden leerkrachten
Aandacht voor lastige thuissituaties en/of noodopvang
Haal kennis van buitenaf door externen
Meer ouders op het plein vanwege de onderlinge afstand
Aanpassen begin – eindtijd voor meer spreiding van de ouders op het
schoolplein/de openbare weg

13%
26%
10%
10%
06%
26%

We ontvingen de complimenten over de noodopvang!

Afspraken
Om meer voorbereid te zijn voor een volgende periode, maar ook om kinderen die nu te maken
hebben met thuisonderwijs te helpen hebben we afspraken gemaakt per bouw.
•
•
•
•

Bij alle groepen is gecheckt of digitaal verkeer mogelijk is/ Basispoort werkt.
Er zijn afspraken gemaakt over wat we per bouw aanbieden/ openzetten of als fysiek
materiaal klaarleggen.
Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. persoonlijk contact met de leerling (3 x per week) en
contact met ouders via FIEP.
Er is in de klas geoefend met digitaal thuiswerk /inloggen etc.

Met dank aan de ouders die hebben meegewerkt aan het invullen van de poll.

