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Sinds 4 januari krijgen de kinderen online onderwijs. Dit is verlengd tot 8 februari. Het is nog onduidelijk of de 
scholen 8 februari weer open gaan of dat de sluiting opnieuw wordt verlengd. 
Wij gaan door met het organiseren van goed digitaal onderwijs. We hebben feedback gevraagd van onze 
ouders om te weten waar ouders tevreden over zijn en wat zij als verbeterpunten zien.  
De vragenlijst is door 35 ouders ingevuld. Hieronder leest u de samenvatting. 
 

HOE ZIET HET THUISONDERWIJS ERUIT? 

 
• Ouders ontvangen dagelijks om 8.15 uur een dagtaak via Socialschools met opdrachten, afbeeldingen of een 
filmpje van de groepsleerkracht. 
• De kinderen uit groep 1 en 2 hebben twee keer per week contact met de groepsleerkracht via MS Teams. Dit 
organiseren wij in kleine groepjes kinderen. Deze samenstelling laten wij (sinds kort) wisselen. 
• De kinderen van groep 3 hebben dagelijks een half uur persoonlijke instructietijd op het gebied van spelling, 
lezen en rekenen. 
• De kinderen van groep 4 t/m 6 ontvangen dagelijks een dagtaak met daarop de instructiemomenten 
(dagelijks 1 à 2 momenten), groepsmomenten (dagelijks 2 momenten: aan het begin en einde van de dag) en 
opdrachten. Ook is er ruimte voor individuele vragen in het dagprogramma. 
• Tijdens de vierde week thuisonderwijs worden er individuele kindgesprekken ingepland en gevoerd met de 
kinderen. 
• Alle kinderen die een leen device (laptop) nodig hebben, hebben deze vanuit school ontvangen. 

 
UITKOMST VRAGENLIJST 
 
Dagtaak 
• 82,9% van de ouders vindt de hoeveelheid opdrachten in de dagtaak voldoende; 
• 14,3% van de ouders vindt de hoeveelheid opdrachten in de dagtaak te weinig; 
• 2,8% overige opmerkingen. 
 
Online momenten (instructies en groepsmomenten) 
• 62,9% van de ouders vindt de hoeveelheid online momenten voldoende; 
• 25,7% van de ouders vindt de hoeveelheid online momenten te weinig; 
• 11,4% overige opmerkingen.  

Conclusie 
• Veel ouders zijn tevreden over de hoeveelheid opdrachten in de dagtaak dagtaak en de online momenten.  
• De dagtaak wordt door veel ouders als duidelijk, overzichtelijk en afwisselend ervaren. Dat bevestigt onze 
ervaring goed bezig te zijn. We zullen de manier van werken zo voortzetten. 
• We kregen als tip de samenstelling van de groepjes online contact in de onderbouw te wisselen qua 
samenstelling. Dat hebben wij sinds deze week gedaan. 
• Sommige ouders gaven aan de hoeveelheid online momenten in de onderbouw (groep 2) te weinig te vinden. 
Door persoonlijke kindgesprekken te voeren hopen wij aan deze behoefte tegemoet te komen. 
• We kregen de tip het aanbod voor groep 2 uit te breiden, dit werd door sommige ouders als te weinig 
ervaren. Dat hebben wij sinds deze week gedaan.  
 
Alle feedbackformulieren zijn door het team gelezen. Het doet ons goed mooie complimenten terug te krijgen 
en tips te krijgen die kunnen worden verbeterd. Wij willen u hartelijk danken voor uw feedback.  
 
Mochten er nog dingen zijn die u kwijt wilt, weet dat u altijd bij ons terecht kan met vragen of opmerkingen! 
 
Hartelijke groeten, 
Namens het team, 
Annemieke Veeneman 
 


