Enquête Minkema-leren op afstand
Door de coronacrisis kun je al een week niet naar school. De docenten en mentoren proberen
er van een afstand zo goed mogelijk voor te zorgen dat je geen achterstanden oploopt en
genoeg voor school kunt blijven werken. Hoe heb je deze eerste 'thuisweek' ervaren? Loopt
het leren op afstand goed of zijn er verbeteringen nodig? We horen het graag van jou!
*Vereist

1. Hoeveel tijd heb je deze week gemiddeld per dag besteed aan schoolwerk? *
O
O
O
O
O

minder dan 1 uur per dag
1 tot 2 uur per dag
2 tot 3 uur per dag
3 tot 4 uur per dag
meer dan 4 uur per dag

2. Hoe verhoudt de hoeveelheid leer- en maakwerk per vak zich t.o.v. normale
lesweken? *
O Per vak doe ik ongeveer net zo veel leer- en maakwerk als in normale lesweken
O Ik heb deze week gemiddeld minder tijd per vak besteed aan leer- en maakwerk
O Ik heb deze week gemiddeld meer tijd per vak besteed aan leer- en maakwerk

3. Zijn de weektaken van elk vak duidelijk voor je? *
O Ja, de meeste weektaken zijn me duidelijk
O Sommige weektaken zijn me duidelijk, andere niet
O Nee, de meeste weektaken zijn niet duidelijk voor mij

4. Van welk(e) vak(ken) vind je de weektaak eventueel nog niet duidelijk en welke
tip(s) heb je voor dat vak?

5. Vind je het fijn om met weektaken te werken? *
O Ja
O Nee
O Neutraal

6. Vind je het overzicht van de weektaken van alle vakken in de Google drive
'Onderwijs-op-afstand' handig? *
O
O
O
O

Ja
Nee
Neutraal
Deze drive ken ik nog niet

7. Je krijgt langs allerlei kanalen informatie en instructies. Lukt het je om overzicht
te krijgen? *
O Ja, dat lukt me aardig
O Nee, ik ben het overzicht vaak kwijt
O Soms heb ik overzicht, maar soms ook niet

8. Is het duidelijk wat je per les voor elk vak kunt doen (zijn de weektaken duidelijk
in porties verdeeld over de lessen in Magister)? *
O Ja, de meeste docenten hebben de weektaak duidelijk in porties verdeeld
O Nee, de meeste docenten hebben de weektaak niet in duidelijke porties verdeeld
O Neutraal

9. Is het duidelijk hoe je je docenten kunt bereiken? *
O Ja
O Nee
O Van sommigen wel, van anderen niet

10. Vind je dat je per mail of app snel een reactie krijgt van je docenten? *
O Ja, de meesten reageren binnen een dag
O Nee, de meesten reageren pas na een dag of later
O Sommigen reageren binnen een dag, anderen reageren later

11. Bieden de docenten genoeg 'digitale les' aan via Google Hangouts, Zoom of
een andere video-app? *
O Ja
O Nee
O Neutraal

12. Als je al digitaal les hebt gevolgd: heeft dat je geholpen om verder te komen
met het vak? *
O
O
O
O

Ja, de digitale les hielp me verder
Nee, de digitale les was voor mij niet zinvol
Neutraal
Ik heb nog geen digitale lessen gehad

13. Welke video-app vind jij voor een les met de docent het prettigst werken? *
O
O
O
O
O
O

Google Hangouts
Zoom
Facetime
Microsoft Teams
Ik heb nog geen ervaring met video-lessen
Anders

14. Is je duidelijk hoe je je mentor kunt bereiken? *
O Ja
O Nee

15. Heb je in deze weken van thuisonderwijs meer behoefte aan contact met je
mentor? *
O Ja
O Nee

16. Heb je al contact met je mentor gehad? *
O
O
O
O
O

Ja, met Whatsapp
Ja, per e-mail
Ja, telefonisch
Ja, met Google Hangouts, Zoom, Facetime of een andere video-app
Nee

17. Vind je dat je mentor snel genoeg reageert? *
O
O
O
O

Ja
Nee
Soms wel, soms niet
Ik heb nog geen contact gezocht met mijn mentor

18. Lukt het je om het schoolwerk goed af te wisselen met ontspanning en
beweging? *
O Ja, meestal wel
O Nee, ik ben erg lang (achter elkaar) met schoolwerk bezig
O Nee, ik vind het moeilijk om genoeg voor school te doen

19. Lukt het je om een goede structuur aan te brengen in de dagen: een min of
meer vast ritme, op tijd opstaan, niet te lang daarna aankleden, ontbijt-lunchavondeten enz.? *
O Ja, mijn dagen hebben meestal een goede structuur
O Nee, ik vind het moeilijk om een goede structuur aan te brengen in de dag
O Soms lukt het wel, maar soms ook niet

20. Vind je dat de school goed communiceert, nadat zondag bekend is geworden
dat alle leerlingen thuis moeten blijven? (Denk aan de algemene mails, de website,
social media.) *
O
O
O
O
O

Ja, school houdt mij goed op de hoogte
Nee, school communiceert vaak te laat
Nee, school communiceert niet duidelijk
Nee, ik heb nog veel vragen en weet niet waar ik die moet stellen
Neutraal

21. Welke tips heb je voor de school om het onderwijs op afstand beter te
organiseren?

22. Welke tip(s) heb je voor de school om de algemene communicatie te
verbeteren?

