
Vragenlijst leerlingen #Corona –  Terra Oldekerk - de eerste 8 weken 

 

Keuze (afhankelijk van de vraag): Nooit, af en toe, regelmatig, heel vaak 

Keuze (afhankelijk van de vraag): Oneens, een beetje eens, eens, weet ik niet 

 

1. Ik luister en let op tijdens de online lessen. 

2. Ik doe actief mee tijdens de online lessen 

3. Ik verveel me tijdens de online lessen 

4. De regels tijdens de online lessen zijn duidelijk 

5. De online lessen zijn fijner dan gewone lessen 

6. Ik krijg goede uitleg van mijn docenten tijdens de online lessen 

7. Ik heb goed overzicht van het huiswerk per week per vak 

8. Welke verbeterpunten zie jij voor de online lessen? 

9. Welk vak heeft volgens jou de online lessen (en thuiswerk) het beste 

aangepakt? 

10. Kan je uitleggen waarom jij vindt dat dit vak de online lessen het beste heeft 

aangepakt? 

11. Welke DRIE vakken zou je het liefst weer op school krijgen vanaf juni? 

12. Geef aan hoe tevreden jij bent over het werk dat je hebt gedaan voor school 

in de afgelopen periode 

13. Hoeveel uur besteed jij gemiddeld per dag aan het (t)huiswerk op 

schooldagen? 

14. Hoe plan jij je (t)huiswerk? 

15. Wie helpt jou vooral bij het maken van je (t)huiswerk of plannen? 



16. Hoe belangrijk is het voor jou dat je contact hebt met je mentor of coach in 

deze periode? 

17. Hoeveel toetsen heb jij ONLINE gemaakt sinds het online onderwijs is gestart? 

18. STELLING: Als de school weer (gedeeltelijk) opengaat wil ik vooral de 

praktische lessen (zoals techniek, dier, groen, kunstvakken) op school volgen, de 

'theorie' lessen kunnen nog wel een tijdje online zo doorgaan. 

19. STELLING: Als de school weer (gedeeltelijk) opengaat kunnen de online lessen 

blijven, maar ik zou wel op school mijn opdrachten willen maken (met meer hulp 

of meer manieren om samen te werken) 

20. Ik maak mij zorgen over mijn overgang naar volgend schooljaar 

21. Het onderwijs op afstand en thuis werken zal voor de meesten wel even 

wennen zijn geweest. Waar heb jij vooral aan moeten wennen? 

22. Het kan goed zijn dat je juist de afgelopen tijd iets hebt ‘geleerd over hoe jij 

leert’. Wat heb jij geleerd van het thuiswerken? 

23. Als je iets zou moeten noemen wat je na de corona-crisis anders zou willen 

doen dan hoe het ervoor ging, wat is dat dan? 

24. Even terugkijken op de afgelopen weken.. Welk compliment zou jij je school, 

leraar of mentor willen geven? 

25. Even terugkijken op de afgelopen weken.. Welk compliment geef jij jezelf? 

Waar ben je trots op? 

26. Heb je nog vragen, tips en/of opmerkingen? >> Bijvoorbeeld over het online 

onderwijs of juist over de periode dat we weer gedeeltelijk naar school toe gaan.. 
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