Ouderenquête havo/vwo z. antw. Minkema-leren op afstand
Vorige week kregen onze leerlingen een vragenlijst over hun ervaringen in de eerste
'thuisweek' met onderwijs op afstand. Bijna 900 leerlingen hebben die ingevuld en
daar waren we hartstikke blij mee! Met de antwoorden konden we een top 10 van
succesfactoren maken. Die hebben we gedeeld met de docenten en op de website
met u en onze leerlingen.
Nu zit de tweede week er bijna op. Onze leerlingen krijgen een tweede enquête
toegestuurd. We zijn echter ook benieuwd of u als ouder merkt of de top 10 werkt.
We hopen dan ook dat u deze enquête wilt invullen. Keuze 1 is steeds het minst
positieve antwoord en keuze 4 het meest positieve. Let op: de vragen gaan over de
afgelopen week.
Alvast bedankt voor het invullen!
De schoolleiding.
Mijn zoon/dochter zit in klas... *
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Mijn zoon/dochter zit op... *
de havo
het vwo

O
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Succesfactor 1: We zetten de opdrachten & instructies ruim op tijd klaar, in ieder
geval vóór de maandagochtend van de volgende week, zodat de leerling elke dag
ongeveer evenveel te doen heeft. *
1 Dit gaat bij geen enkel vak goed.
2
3
4 Dit gaat bij alle vakken goed.

Succesfactor 2: Wij voeren tussentijds geen wijzigingen door in de weektaken. *
1 Alle vakken hebben de taak tussendoor gewijzigd.
2
3
4 Geen enkel vak heeft de taken tussendoor gewijzigd.

Succesfactor 3: We beperken ons bij de opdrachten tot de essentie van de stof en
houden er zoveel mogelijk rekening mee dat de leerlingen voor zeker nog 10 vakken
huiswerk krijgen. *
1 Alle vakken geven te veel/te grote weektaken op.
2
3
4 De grootte/hoeveelheid van de weektaken is voor alle vakken goed.

Succesfactor 4: Opdrachten & instructies plaatsen we per vak zo veel mogelijk op
één en dezelfde plek: Magister òf Classroom. *
1 De taken zijn bij alle vakken over verschillende plekken verspreid.
2
3
4 De taken zijn voor elk vak op één plek te vinden.

Succesfactor 5: Bij de opdrachten vermelden de docenten een duidelijke deadline &
plek om het werk in te leveren. *
1 De deadline & inleverplek zijn bij geen van de taken duidelijk.
2
3
4 De deadline & inleverplek zijn bij alle taken duidelijk.

Succesfactor 6: Elk vak biedt ten minste 1x per week een instructiefilmpje of een
digitale les aan. *
1 Deze week heeft mijn zoon/dochter van geen enkel vak een videoles of instructiefilmpje
aangeboden gekregen.
2
3
4 Deze week heeft mijn zoon/dochter van alle vakken ten minste één videoles of instructiefilmpje
aangeboden gekregen.

Succesfactor 7: Voor contact met de klas houden de docenten & mentoren hun eigen
lessen in het basisrooster aan. *
1 Geen van de docenten houdt zich aan het basisrooster in Magister.
2
3
4 Alle docenten houden zich aan het basisrooster in Magister.

Succesfactor 8: De docenten gebruiken e-mail alleen voor contact met individuele
leerlingen en dus niet voor groepsopdrachten of aanvullende instructies voor de hele
klas. *
1 Docenten sturen nog steeds klassikale berichten per e-mail.
2
3
4 Geen van de docenten stuurt nog klassikale berichten per e-mail.

Succesfactor 9: We reageren op werkdagen binnen 24 uur op de mail van onze
leerlingen. Misschien niet al direct met het volledige antwoord, maar dan weten ze in
ieder geval dat we de mail gezien hebben. *
1 Alle antwoorden op de mails komen pas na meer dan 24 uur.
2
3
4 Alle mails worden binnen 24 uur beantwoord.

Succesfactor 10: Weet dat de mentor, maar ook de leerlingbegeleiders er voor onze
leerlingen zijn! Lopen ze ergens tegenaan of willen ze met iemand praten, neem dan
contact op! *
1 Mijn zoon/dochter weet niet hoe hij/zij contact met de mentor en docenten kan krijgen.
2
3
4 Mijn zoon/dochter weet precies hoe hij/zij contact kan opnemen met de mentor of docenten.

Het lukt me goed om mijn kind(eren) te begeleiden bij het afstandsonderwijs
(vakinhoudelijk en/of structurerend en/of sociaal-emotioneel: al naar gelang wat
nodig is). *
1 Dit gaat me helemaal niet goed af.
2
3
4 Dit gaat me heel goed af.

De organisatie van het Minkema-afstandsonderwijs vind ik goed. *
1 De organisatie is helemaal niet goed.
2
3
4 De organisatie is heel goed.

De communicatie van de afgelopen twee weken was goed. *
1 De communicatie was helemaal niet goed.
2
3
4 De communicatie was heel goed.

Welke informatie mist u?

Welke docent wilt u een compliment geven? Waarom? *

Welke docent wilt u een tip geven? Welke tip is dat? *

Wilt u verder nog iets kwijt? We horen het graag!
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