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De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over wat de lockdown voor gevolgen heeft voor 
de leerlingen en het onderwijs. Dit maakte het schoolteam nieuwsgierig hoe onze ouders deze 
periode hebben ervaren. In mei hebben wij een online vragenlijst uitgezet. Ouders konden hier hun 
ervaringen met het leren op afstand met ons delen. Ruim 30% van de ouders heeft de vragenlijst 
ingevuld. Hieronder leest u de samenvatting. 
 
HOE IS HET THUISONDERWIJS VORM GEGEVEN? 
• Ouders ontvingen dagelijks om 8.30 uur een dagtaak via Social Schools met opdrachten, 
afbeeldingen en vaak een filmpje van de groepsleerkracht. 
• De kinderen uit groep 1/2 hadden één à twee keer per week skype contact met de leerkracht. 
• De kinderen van groep 3 t/m 5 hadden dagelijks contact met de leerkracht via MS Team en kregen 
online en live instructies aangeboden. 
• De kinderen van groep 3 t/m 5 hebben veel opdrachten digitaal verwerkt. 50% van de kinderen 
hebben een leen-device ontvangen van school. Schriftelijke opdrachten werden ingeleverd door er 
een foto van te maken en te versturen via Social Schools. 
 
WAARDERING 
• Veel ouders geven aan de verbinding met school te zijn blijven voelen gedurende de periode van 
thuisonderwijs. Met name het laagdrempelige contact met de leerkracht werd gewaardeerd. 
• Ouders vonden het erg leuk dat er bij elke dagtaak gericht aan de kleuters een filmpje werd 
meegestuurd die gericht was tot het kind. 
• Veel ouders hebben het aanbod via de dagtaken als waardevol ervaren. Het aanbod is als divers en 
uitdagend ervaren. 
• Ouders voelden zich veilig om bij de leerkracht aan te geven als het soms lastig is. In overleg 
dachten we na over wat het kind of de situatie nodig had. 
• De flexibiliteit en de mogelijkheden om inspraak te hebben werden gewaardeerd door ouders. 
 
KANS  
• Een kans voor de toekomst zou zijn om tijdens het Skypen met de kleuters wat meer diepgang te 
krijgen. Vooral in de laatste 2 weken merkten ouders, kinderen en wij zelf ook dat er minder plezier 
was bij de kinderen tijdens het Skypen. Hier zou in de toekomst, mocht de situatie zich opnieuw 
voordoen, nog een slag in te maken zijn. Bijvoorbeeld door gerichte vragen of een 
gespreksonderwerp mee te geven. 
• Een kans bij de kleuters is een manier te vinden waarbij het onderlinge (online) contact tussen de 
leerlingen vorm krijgt. 
 
CONCLUSIE 
• Het thuisonderwijs is door het team razendsnel (binnen 1 werkdag) vormgegeven passend binnen 
de visie en de leerlijnen die wij volgen.  
• Deelname van de kinderen aan de online sessies was groot. Betrokkenheid van de kinderen bij de 
opdrachten was hoog.  
• Ouders zijn positief over de kwaliteit van het aanbod, met name het persoonlijke contact en de 
video’s werden gewaardeerd. Aandachtspunt is de communicatie met jonge kinderen.  
• Ouders merkten op dat tijdens de periode van thuisonderwijs vooral de interactie tussen kinderen 
onderling werd gemist. Dit speelt in alle groepen, maar met name in de kleutergroep waar spel zo’n 
groot onderdeel is van het schoolleven. 
 


