RESULTATEN ENQUETE THUISWERKEN

Klas 1
Klas 2
Klas 3

1225 leerlingen
hebben de enquête
ingevuld*
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Klas 5
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*Het beantwoorden van de vragen is niet verplicht, waardoor het totaal aantal antwoorden soms afwijkt.

HOEVEEL TIJD BESTEED JE NU PER DAG AAN JE SCHOOLWERK?

Minder dan 1 uur per dag
1 tot 2 uur per dag
3 tot 4 uur per dag
Meer dan 4 uur per dag
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ONLANGS HEB JE VOOR HET EERST DIGITAAL LES GEHAD.
MAAKT DIT HET ZELFSTANDIG WERKEN VOOR JOU MAKKELIJKER?

Ja, de digitale lessen helpen mij bij mijn schoolwerk
De digitale lessen zorgen ervoor dat ik eerder/efficiënter aan de slag ga met mijn schoolwerk
Nee, ik vind de digitale lessen niets toevoegen. Voor mij hoeft dit niet
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ZOU JE GRAAG VAKER DIGITAAL LES WILLEN HEBBEN NU JE THUIS MOET WERKEN?

Nee, de hoeveelheid is zo goed
Ja, vaker digitaal les zou fijn zijn
Vaker digitaal les is niet nodig, maar wel vaker 'live' vragen stellen via chat of Teams
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Er is aan docenten
gevraagd om al het
huiswerk in Magister te
zetten. Hiernaast krijg je
uitgebreidere informatie
via berichten in Magister
of in de ELO. Lukt het je
nog om het overzicht te
bewaren?

JA

MEESTAL WEL

253 LEERLINGEN

326 LEERLINGEN

NEE

OPMERKINGEN TOP 5

1. Het lukt als het huiswerk in
Magister wordt gezet.
2. Ja het lukt, gaat steeds beter.
3. Het blijft lastig. Informatie staat
op verschillende plekken.
4. Het lukt als je goed plant.
5. Het is veel om onder controle te
houden en dat veroorzaakt soms
stress.

220 LEERLINGEN

HEB JE BEHOEFTE AAN MEER OF EXTRA WERK?

Nee, de hoeveelheid werk is goed
Nee, de hoeveelheid werk is al erg veel voor mij
Ja, extra werk is welkom
Ja, extra werk als optie zou fijn zijn (niet verplicht maken)
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CONTACTMOMENTEN
Is het voor jou
duidelijk hoe je met
je vakdocenten in
contact kan komen?
Ja: 1157x
Nee: 59x

Vind je dat de
docenten jou genoeg
op weg helpen met
eventuele vragen die
je hebt?
Ja: 668x
Nee: 35x

Is het voor jou
duidelijk hoe je met
je mentor in contact
kan komen?
Ja: 1175x
Nee: 41x

Heb je in deze tijd
meer behoefte aan
contact met je
mentor?
Ja: 372x
Nee: 837x

Opmerkingen TOP 5

1. Bij de meeste docenten wel.
2. De docenten reageren erg snel op mijn vragen.
3. Het is moeilijker om online vragen te stellen dan in het echt.
4. Ik weet hoe ik docenten kan benaderen als ik vragen heb.
5. We krijgen ruim de tijd om vragen te bedenken en te stellen.

VIND JE DAT DE SCHOOL GOED COMMUNICEERT MET JULLIE NADAT BEKEND
IS GEWORDEN DAT DE SCHOLEN TOT SOWIESO 28 APRIL DICHT BLIJVEN?
(DENK AAN MAILS, WEBSITE, SOCIALE MEDIA).

Ja, school houdt mij goed op de hoogte
Nee, school communiceert niet duidelijk genoeg
Nee, ik heb nog veel vragen en weet niet waar ik die moet stellen
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TIP
TOP 5
WELKE TIPS HEB JE VOOR DE SCHOOL OM HET
ONDERWIJS OP AFSTAND NOG BETER TE
ORGANISEREN?

'Liever één platform gebruiken voor
het opgeven van huiswerk'
'Link naar Teams ook in huiswerk plaatsen'
'Meer overzicht bieden voor het huiswerk'
'Ervoor zorgen dat docenten ook rekening
houden met de hoeveelheid huiswerk voor
andere vakken'
'Het rooster volgen voor het geven van
online lessen'
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