
Enquête afstandsonderwijs Waalse school 98 respondenten t/m 21 

januari 2021 (niet alle respondenten hebben de niet-verplichte vragen beantwoord) 

 

2. Gemiddelde cijfer: 7,1 

 

3. Vraag (na het geven van een rapportcijfer): Waarom heeft u dit antwoord gegeven? 

1. Te veel tijd tussen verschillende lessen 
2. Duidelijke lessen 
3. Scholen zijn er nu beter op ingesteld t.o.v. 1e lockdown in maart 2020 
4. Het gaat steeds beter met het online les volgen, het was voor iedereen wennen in de eerste week maar nu 

in week 2 zien wij al duidelijk verschil. 
5. Goed contact 
6. Leerkracht matig in computervaardigheden daardoor veel opstartproblemen - minder zich op de 

(leer)behoefte van het kind (Extra hulp of uitdaging) - de hoeveelheid leerstof is minder dan tijdens 
klassikale lessen, bang voor achterstand - gemis van interactie met klasgenootjes blijft 

7. Ondanks dat ze niet op school zijn, wordt de dag gezamelijk geopend, krijgen ze uitleg en gaan zelfstandig 
aan de slag. Ze kunnen bij vragen de meester of juf benaderen en dan uitleg krijgen. Het valt op hoe 
ongedwongen de sfeer is onderling. De leraar en lerares doen hun best om elk kind aandacht en uitleg te 
geven. Het contact tussen leraar/lerares en kids ziet er goed uit. 

8. Gestructureerd en leerzaam 
9. Voor mijn kind loopt het allemaal. Hij maakt zijn werk en volgt de onlinelessen. 
10. Ik heb het slechts 1 dag meegemaakt, maar de opdrachten zijn niet altijd goed te zien. Waardoor antwoord 

geven op de vragen lastig is. Verder doen ze hele leuke activiteiten en vinden de kinderen het leuk om de 
leerkracht te zien. 

11. My daugther is learning so much still, eventought she is not phisicaly present at school and it so nice that 
she can tell me and teach me what she is learning. I find her JUf to be a really good teacher. 

12. In 10 min leren kinderen niet 
13. Betere indeling en goede interactie met de leerkracht over de hele dag 
14. Groeien contacten met der meester en juf 
15. Tevreden 
16. Leerkrachten hebben hun best gedaan- lessen zijn goed voorbereid, ze proberen duidelijk uitleg geven, 

vragen beantwoorden maar ook af en toe gewoon eventjes kletsen met de kinderen 



17. Het zijn voor iedereen lastige tijden maar de Waalse laat met het gehele team zien ook in de huidige 
omstandigheden met digitale lessen en de uitdagingen die dit brengt een fantastische school te zijn 

18. Het is interactief en biedt structuur aan de dag. 
19. Internet is traag, mijn zoon snapt t niet. Ik kan hem niet helpen. Moet ook online werken 
20. is wel goed maar op school is beter. 
21. Ik mis extra informatie over de schooladvies en M8 toetsen 
22. Ik ben erg tevreden veel verbetering vergeleken met de eerste lockdown toen merkte je dat aan beide 

kanten iedereen met de handen in het zaten maar nu gaat het al veel beter met teams ze kunnen direct 
vragen stellen aan de meester dat geeft ze meer zelf vertrouwen om met fouten om te gaan want ik als 
moeder vind het best moeilijk af en toe met 3 kinderen in huis 

23. Onderwijs op afstand blijft toch moeilijk 
24. Omdat het een leuke manier is, maar toch ook intens voor bepaalde ouders 
25. Vergeleken met andere scholen heeft de Waalse school het goed geregeld om op afstand les te geven 
26. van 08.30-14:30 achter de laptop is niet goed te combineren met thuiswerkende ouders, liever in de 

ochtend paar uurtjes erachter om uitleg over de opdrachten te krijgen en daarna zelfstandig aan de slag. 
27. De juf is bezig met ze, vooral wat t uitleggen betreft en evalueert met ze 
28. Leuke, leerzame en actieve lessen 
29. Elke les moeten ze online aanwezig zijn,werk laten zien 
30. De kinderen missen en hoop lessen die ze op school wel zouden krijgen, ze missen sociale contacten, 

gymnastiek. 
31. verspreid over de dag zijn 3 momenten met de juf waarbij lesstof wordt uitgelegd. Ik zal willen dat dit 

uitgebreid wordt naar meerdere momenten. 
32. Het gaat goed, maar soms is het wat veel achter de computer voor een vierjarige 
33. Te weinig sociaal contact, vanuit huis werken voor ouders wordt vermoeilijkt. 
34. het kan af en toe best rumoerig zijn. 
35. Duidelijk, regelmaat, structuur voor de kinderen, mogen vaker op een dag inloggen voor online les 
36. Aanbod is erg duidelijk en gestructureerd maar er kan meer uitdaging inzitten, de stof bevat wel wat veel 

herhaling 
37. Goede organisatie, duidelijke regels en positieve benadering 
38. Hij doet ze best kan niet nu anders 
39. Op een creatieve wijze worden de kinderen betrokken gehouden bij school. Ook krijgen de kinderen iets 

mee voor hun ontwikkeling. De lessen worden met enthousiasme en energie gegeven. Het enige wat ik mis 
maar ook lastig is, is het echte contact tussen de kinderen onderling. De juffen staan centraal tijdens de 
lessen. 

40. De lessen zijn wel goed alleen misschien beetje kort. 
41. ze lopen te veel achterstand op 
42. Het is niet ideaal, maar ik doe mijn best. 
43. de corona 
44. De instructie/les/ contact met de leerkracht is kort. Mijn dochter is daarna soms al binnen 5-10 minuten 

klaar met het opgegeven maakwerk. Dan is de tijd tussen 2 lessen wel erg lang. 
45. Ze staan altijd klaar voor mij wanneer ik ze nodig heb. Ook omdat ik op een kinderopvang werk. 
46. Thuis is toch anders dan op school vooral van deze leeftijd hebben ze hun leeftijdgenootjes nodig om het 

samen te doen 
47. Ik word op tijd via de mail op de hoogte gebracht en geïnformeer. 
48. Kind kan niet thuis concentreert .En ik weet soms niet hoe moet hem uitleggen 
49. leraren doen hun best om kinderen het gevoel te geven dat ze op school zijn, lessen en huiswerk zijn heel 

duidelijk 
50. De concentratie verminderd naar mate het langer duurt totdat ze weer naar school kan. 
51. Kind leert weinig i.v.m. korte lessen. Kind is zeer enthiousast maar kan niet naar school. 
52. Omdat jullie er alles aan doen wat jullie kunnen doen en zich goed inzetten voor de kinderen 
53. Het is goed geregeld 
54. Er wordt geen les gegeven. Kinderen krijgen alleen opdrachten om te maken. Deze worden ook niet 

klassikaal besproken. 
55. Het is allemaal digitaal gericht 
56. Ik zie mijn zoon het erg druk hebben met zijn huiswerk. de leraar werkt hard om de studenten te helpen. 
57. Vorige lockdown waren de kinderen erg zelfstandig aan het werk, de leraren zijn deze lockdown vanaf 8:30 

tot 14:30 aanwezig! 



58. School probeert de kwaliteit te waarborgen, maar de belasting voor alleenstaande en of werkende ouders 
is buitenproportioneel 

59. Er is goed contact met docenten en kinderen 
60. De online opdrachten zijn goed 
61. Helder, duidelijk onderwijs. De meester is goed bereikbaar voor vragen van zowel de kinderen als de 

ouders. En tijdens de ochtend start momenten wordt er ook aan de kinderen gevraagd of ze nog iets willen 
delen. Ik ben hier als ouder erg blij mee. 

62. Interacties is beperkt 
63. Juf heeft controle over de leerlingen 
64. Goed dat er in kleine groepen wordt gewerkt zodat er ruimte is voor individuele aandacht. Voor onze eigen 

zoon zien we wel dat het goed is de structuur te behouden van de dagen qua schoolles, maar de 3x10 
hebben minder impact op daadwerkelijke vooruitgang. Prima voor onderhouden van de kennis maar 
weinig ruimte voor groei. Echter besef ik mij heel goed dat dat heel moeilijk is digitaal en dat op afstand te 
moeten doen. We zijn sowieso al dankbaar dat er überhaupt thuisonderwijs is. Maar mocht het langer 
duren zou daar nog evt. ruimte voor verbetering zijn. Wellicht iets langere lesjes, of meer huiswerk 
meegeven. 

65. Ik geef niet hoger dan een 6 omdat de leerstof minimaal is en weinig schoolwerk. Mijn zoon heeft sommige 
dagen ook weinig geduld, geen zin om achter de laptop te zitten, om teams te volgen. 

66. Onderwijs is uitstekend. Echter onmogelijk om tegelijkertijd thuis te werken met 2 kinderen op school en 6 
inlogmomenten plus huiswerk tussendoor. 

67. Ze kunnen meer huiswerk krijgen ... 
68. Kinderen nemen het niet al te serieus 
69. Het kan nog beter 
70. Online les wordt niet snel opgepakt als fysieke les. Daarnaast geven de kinderen aan dat het saai is 
71. Voor groep 2 vind ik.het te weinig. En groep 8 te veel werk. Te veel achter de laptop 
72. Te veel werk. Te lang achter de computer 
73. De leerkracht doet zijn/haar best om de kinderen ook individuele aandacht te geven. 
74. Het kind dat onderwijs krijgt heeft alle aandacht nodig zeker als het een afgeleid kind is. De concentratie is 

dan toch laag omdat er in mijn huishouden meer kinderen van verschillende leeftijden zijn. Waaronder een 
peuter. Ook met werkende ouders vraag dit toch heel veel van ons als ouders. Ik ben zo wel een hele dag 
kwijt en draag dan ook zorg voor de rest van het huishouden. Ook missen de kinderen het sociaal contact 
met vriendjes. Het vraagt veel energie omdat ze die nu ook niet kwijt kunnen. Moet zeggen in vindt het 
toch wel heel pittig. 

75. niet genoeg 
76. Er is structuur (vaste inbel momenten) en teams werkt goed. Verder communiceerd de leerkracht erg goed 

via mail en klasbord. Hij staat open voor contact en dat vind ik fijn. 
77. Ik vind het goed hoe de leerkrachten les geven 
78. Mist toch een stukje persoonlijke begeleiding 
79. Omdat ik sinds de online lessen worden gegeven nooit terugkoppeling heb gehad van de leerkrachten of 

het nou goed of slecht gaat desbetreffende dag of week. Ik ga er vanuit dat het goed gaat omdat ik niks 
hoor. Voor zelfde geld worden er veel fouten gemaakt of heeft het kind hulp nodog bij bepaalde 
onderdeel. En als het kind het niet aangeeft of leerkracht. Dan ben ik bang dat de achterstand groeit. 

80. Alles wordt duidelijk uitgelegd. Goede mailcontact tussen ouder en leerkracht. 
81. Omdat mijn dochter een zeer goede juffrouw heeft. 
82. Het is goed georganiseerde lessen. De juf goud goed in de gaten hoe thuis wordt gewerkt. 
83. heb gevoel da er met paar opdrachten niet genoeg wordt geleerd 
84. Niet te doen privé en werk.. Achterstand loopt op met extreem grote gevolgen voor veel kinderen is bijna 

niet meer in te halen. 
85. Toekomst kinderen is in gevaar... 
86. groep 8 is de belangrijkste jaar. en dat school geen actie kan nemen en groep 8 de mogelijkheid geven 

omdat op school te doen vind ik heel erg jammer.plus thuis onderwijs is een heel grote achterstand  
87. In ons geval is het prima te organiseren. We hebben voldoende faciliteiten thuis. Er wordt een duidelijke 

weekagenda vooraf verspreid. Programma wordt ook zo doorlopen. Klassikaal les (ook goed voor de 
sociale contacten) en individueel werk. 

88. Het is niet makkelijk 
89. ik vind goed 
90. Sneller afgeleid 



91. Goed dat er vaste momenten per dag zijn via Teams. Vorige keer was dat nog niet. Vind ik wel verbetering, 
oa er is meer ritme in dag zo en kind ziet zo juf en paar kindjes nog 

92. Goed geregeld allemaal om toch les te kunnen volgen vanuit huis. 
93. Omdat de leraar er alles aan deed om de lessen aan de studenten uit te leggen 
94. Duidelijke structuur en opzet. Goede begeleiding van leerkracht. Beschikbaar voor vragen. 
95. Omdat leeraren hun best doen. 
96. Kwa tekst en uitleg 
97. Soms last met computer bv, stilstaan van beeld of er niet inkomen in de chats 
 

4. Vraag: Wat vindt u zelf lastig aan onderwijs op afstand? 

1. Niks 
2. Soms druk in huis 
3. De verwachtingen en rollen van ouders beter uitgelegd. En toelichten hoe leerlingen vervolgens getoetst 

kunnen worden tijdens lockdown om achterstanden een stap voor te zijn indien fysiek onderwijs weer 
toegestaan wordt 

4. vandaag hebben wij bijv. een persoonlijk videobelletje in teams gehad om te kijken of het lezen al vooruit 
is gegaan en dat was heel fijn. Misschien dit als een standaard (1x per wk) invoeren zodat de kinderen 
weten waar ze meer aan moeten werken, en wat juist vooruit is gegaan. Dit motiveert ook omdat ze dan 
net dat beetje persoonlijke aandacht krijgen . 

5. Persoonlijk contact 
6. Verdeling Thuiswerken en thuisscholing, maar het verloopt goed. 
7. Ik vind het goed gaan. Ik denk dat het wel scheelt per leerling, afhankelijk hoe het kind leert. Ook denk ik 

dat ouderbetrokkenheid in deze belangrijk is. Je kind stimuleren te doen wat er gevraagd wordt, haar 
hierin te stimuleren en eventueel uitleg te geven. Ik vind het niet lastig. 

8. N.v.t. 
9. Ik ben heel blij dat mijn kind naar de noodopvang kan. 
10. For the kid is definitaly being away from her friends. 
11. De concentratie is er niet 
12. Omdat het soms lastig is om iets uit te leggen 
13. Soms de uitleg 
14. Als kinderen een moeite met iets hebben wij kunnen niet helpen- ze vinden onze uitleg onduidelijk. Als de 

kind een vraag heeft/moeite met iets heeft duurt het heel erg lang totdat hij aan de buurt is om 
antwoord/hulp krijgen. 

15. Inzicht krijgen in of leerdoelen worden behaald. Een stukje terugkoppeling over het gemaakte werk 
richting ouders. Onze zoons werken erg hard maar hebben toch niet altijd de leerdoelen gehaald bij 
snappet. Dit is wel reden tot bezorgdheid omdat we niet willen dat ze een leerachterstand oplopen. Voor 
mn dochter om de motivatie erin houden, na de digitale lessen is ze snel afgeleid. Ik heb de indruk dat ze 
hierdoor veel minder opdrachten maakt dan op een reguliere schooldag. Verder is de enorme toename 
van schermtijd een hele uitdaging. 

16. Het is lastig om te combineren met ons eigen werk maar daar is niets aan te doen. 
17. Kinderen die het lastig vinden en geen hulp thuis hebben, naar school te laten komen 
18. Niet iedereen praat in de les. mijn kind praat tijdens het les alleen maar 2 min of meer. 
19. Dat de kinderen geen sociale contacten hebben met elkaar 
20. Ik ervaar geen ongemak op het moment voor mij en de kids niet ze hebben beiden hun eigen werk ruimte 

en met vragen staat de leerkracht klaar voor hulp 
21. Je moet toe zien of je kind actief meedoet 
22. Dat mensen in huis op het moment even rekening moeten houden wanneer de kinderen les hebben. Een 

kleine broertje of zusje kan het soms leuk vinden om de les te verstoren. 
23. Zelfstandigheid van de kinderen. 
24. niet veel uren achter de laptop live les krijgen 
25. Tot zover gaat het op deze manier heel goed 
26. Geen sociale conacten tussen de kinderen 
27. Dat er van de ouders nu veel wordt verwacht en dat gaat niet altijd ivm werk 
28. Mijn zoon neemt online onderwijs minder serieus als naar school gaan. 



29. Meer uitleg hoe wij als ouder onze kinderen lesstof kunnen uitleggen. Welke methodiek bij welke sommen 
bijvoorbeeld en hoe wij thuis nog meer kunnen doen om het niveau niet te laten verzakken. Zoals meer 
leesmateriaal of meer over spelling. Daarnaast ook meer huiswerk over de " wereld". 

30. Met twee kindjes neemt het alle tijd op, mijn eigen werk is nauwelijks uitvoerbaar 
31. Weinig tijd en concentratie over voor mijn eigen werk, doordat focus naar kind gaat. 
32. Het verdelen van de tijd tussen 3 kinderen en huiswerk 
33. Eigenlijk niet. Veel beter geregeld dan de 1ste lockdown. 
34. Hoewel er goed zelfstandig gewerkt wordt, kost het erg veel tijd voor de ouder, werkzaamheden zijn 

nauwelijks mogelijk 
35. aanbod is eenzijdig 
36. Zorgen dat kinderen regelmatig naar buiten op hun pauzes 
37. Het combineren van werk(en afspraken maken)en begeleiden van een 4 jarige is een uitdaging. Maar dat is 

een uitdaging voor iedereen. 
38. Zelf weinig tijd omdat ik alleenstaande moeder ben en fulltime werk. De lessen zouden misschien iets 

langer kunnen duren. 
39. wij kunnen niet helpen omdat wij zelf gewoon moeten werken 
40. In mijn situatie is dat ik een kleine woning heb. Met drie kids, het werkt gewoon niet. 
41. jullie doen genoeg 
42. Ik laat mijn dochter nu na de instructie 30 minuten zelfstandig werken. Dit houdt in dat als ze haar 

schoolwerk binnen 10 minuten af heeft ik zelf haar nog voor 20 minuten werk geef. Zou fijn zijn als dat 
vanuit school op gegeven kan worden 

43. Het is soms lastig, omdat mijn kind altijd naar school wilt gaan. 
44. Meer oefenboekjes vanuit school 
45. Helaas werk ik en kan Mijn zoon niet elke dag online onderwijs volgen maar ik vind niks lastig. 
46. Ik moet docent spelen en ik heb geen ervaring in er is erg lastig 
47. Ik vind het geen probleem het onderwijs op afstand. 
48. Werk i.c.m. thuis studie. Het schakelen. 
49. Dat je naast je eigen dagelijkse dingen de kinderen hulp nodig hebben 
50. Mijn kind loop achterstand omdat zij geen les krijgt, alleen maak werk. 
51. Sociaal contact 
52. veel tijd achter de pc 
53. Dat ik een andere uitleg heb dan de leraren! 
54. De kinderen behoeven op afstand veel meer uitleg en bijstand door de ouders. Hiervoor hebben 

alleenstaande en of werkende ouders nauwelijks tijd. Ik maak tijd maar dit is wel ten koste van mijn werk 
en daarmee inkomen 

55. Dat de laptop soms niet mee werkt en voor een kind met dyslexie is het best pittig 
56. De kinderen missen het contact onderling. Het sociale aspect dat nu even ontbreekt. 
57. Ieder kind heeft een device nodig, dit is helaas niet altijd mogelijk. 
58. Ieder kind heeft ruimte en soms hulp nodig 
59. Soms is het een uitdaging de vaste tijden aan te houden ivm werkmeetings. Maar daar komen we wel uit. 
60. Het geduld hebben 
61. Combinatie met werk 
62. Ik vind het niks geen sociale leven zo niks 
63. Je kan niet voor elke kind een computer regelen 
64. Controleren/zorgen 
65. Ik vind het lastig dat de kinderen er de dupe van zijn en achterstand gaan oplopen 
66. Meer begeleiding 
67. Meer begeleiding 
68. Sociale contact met klasgenoten (voor kind) en drukker thuis (ouders) 
69. Het kind dat onderwijs krijgt heeft alle aandacht nodig zeker als het een afgeleid kind is. De concentratie is 

dan toch laag omdat er in mijn huishouden meer kinderen van verschillende leeftijden zijn. Waaronder een 
peuter. Ook met werkende ouders vraag dit toch heel veel van ons als ouders. Ik ben zo wel een hele dag 
kwijt en draag dan ook zorg voor de rest van het huishouden. Ook missen de kinderen het sociaal contact 
met vriendjes. Het vraagt veel energie omdat ze die nu ook niet kwijt kunnen. Moet zeggen in vindt het 
toch wel heel pittig. 

70. kinderen kregen geen genoeg stof 



71. Omdat ik zelf aan het werk ben kan ik mijn kind niet altijd de ondersteuning bieden die ik zou willen. Erop 
toezien of ze haar werk goed doet is daardoor lastig. 

72. Ik merk dat mijn dochter veel meer uitleg nodig heeft 
73. Combinatie tussen werk en school 
74. Bepaalde opdrachten uitleggen aan een kind. Die vorige jaar al veel hebben moeten missen door corona. 

Denk dat zelfs de leerkrachten geen inhaalslag meer kunnen doen. Vooral omdat we steeds in lockdown 
terecht komt. En dan ben je als ouder wel even radeloos en voel je hulpeloosheid omdat je ook het beste 
voor je kind wilt. 

75. Tot nu toe vind ik het goed gaan. Mocht ik ergens tegen aanlopen, dan contacteer ik de juf. 
76. Op dit moment gaat het goed alleen dat er altijd iemand bij moet zijn op die leeftijd. 
77. De “ echte” contact met school. 
78. vaste tijden op Teams, 
79. Werk en privé gaat niet samen... Stress en spanningen lopen op 
80. Werk/privé niet te doen... Duurt te lang op deze manier 
81. alles. wij zijn werkende ouder, me kind is alleen thuis heel de dag. en plus ik kan hem geen goede uitleg 

geven als hij ergens moeite mee heb. 
82. Het meest lastige is dat mijn eigen werk er een beetje bij inschiet. Maar daar kan de school weinig aan 

doen. 
83. Niet veel leerzaam 
84. Ik heb een klein kind dat moeilijk te zien is en ik heb twee kinderen moet les online 
85. Werk en school coninatie 
86. spanningsboog van 5-jarige is erg kort dus dag vullen is soms lastig. Ouders zijn geen juf/meester, dus als 

ouders iets zeggen reageert kind anders dan wanneer juf/meester het zou zeggen 
87. Navigeren binnen de Teams app zelf. We zouden bijv. graag willen zien welke chatgroepen de leraar heeft 

aangemaakt. Als voorbeeld: de leerkracht gaf aan dat er iets mis ging met het toevoegen van onze zoon  
aan de chatgroep voor het volgen van de lessen Frans en het voorleesontbijt. Hierdoor heeft hij een aantal 
waardevolle lessen Frans gemist en een groot gedeelte van het voorleesontbijt. Wij zien nergens terug dat 
deze groep is aangemaakt als wij niet daadwerkelijk zijn toegevoegd. Het is ook niet duidelijk 
gecommuniceerd vwb de lessen Frans. We kwamen er pas 2 weken later achter (vandaag nav het 
voorleesontbijt) nadat een andere ouder ons had toegevoegd om deel te nemen aan het voorleesontbijt. 
Dat is jammer. 

88. Bij vragen is het lastig en zeker bij verbindingsproblemen. 
89. Microsoft gebruiken 
90. Concentratie 
91. Werken met computer is niet mijn ding. 

 

 



6. Vraag: Wat doet de school opvallend goed? 

 

1. Informatie uitwisselen 
2. Zorgen dat alle kinderen voorzien worden in het volgen van onderwijs 
3. De school is heel duidelijk en snel met het verstrekken van informatie dmv de wekelijkse nieuwsbrief. 

Vragen die per mail aan de leerkracht gesteld worden worden ook altijd snel beantwoord. 
4. De chromebooks 
5. Informatie verstrekken, up to date houden. 
6. Contact met de kinderen, het ziet er gewoon goed uit. Leuk om te zien! En ook dat er herhaald wordt dat 

kinderen vragen mogen stellen. Let wel, dat niet alle kinderen makkelijk iets durven te vragen, wellicht 
extra vragen bij kids waarvan men weet die niet zelf vragen/zwakkere leerlingen. 

7. Voldoende contactmomenten met de leerkracht. 
8. De kinderen het gevoel geven dat ze gezien en gehoord worden. 
9. The classes are great and the tips for home activities are really good. 
10. De nieuwsbrief 
11. Het individueel/apart instructies geven aan leerlingen die de stof iets moeilijker vinden 
12. Fijn dat er elke week een nieuwe brief komt 
13. Fijn dag er elke week een nieuwsbrief is 
14. Ik vind juist superfijn dat kinderen mogen hun leerkrachten zien (zelfs mn jongste kind die in groep 2 zit) en 

doen ze de leerstof samen - niet allen de opdrachten die kinderen moeten zelf verwerken. 
15. Zeer goed bereikbaar en heldere communicatie. 
16. De juffen zijn uitstekend bereikbaar en communiceren heel goed met ouders. 
17. Laptop voor mijn kind 
18. Informaties geven wat de kinderen moet doen 
19. Ik denk dat ze net als alle scholen hun best doen om onze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen in 

deze tijd 
20. Aandacht aan de kinderen besteden 
21. Digitaal les aanbieden 
22. positief blijven en aandacht voor het kind 
23. Het contact middels de e-mails en nieuwsbrieven is super 
24. Communidatie 
25. Ons op de hoogte brengen via mail 
26. De dingen die ze online doen zijn wel goed zoals bloon, junior einstein, redactie sommen. 
27. Communicatie richting de ouders. 
28. Structuur en duidelijkheid, tempo 
29. Jullie doen je best. Kinderen verliezen de conenctie niet met de school door dagelijks les, dat is goed. 
30. strikt aan de tijden houden wanneer de les begint. 
31. Structuur en regelmaat. Vaker online les 
32. De school is duidelijk en gestructureerd en staat open voor suggesties 
33. Positief benaderen 
34. Ze doen hun best 
35. De kinderen betrokken houden 
36. kunnen we niet oordelen wij zijn zelf aan het werk 
37. Informatie zo als de nieuwsbrief 
38. alles 
39. Al meer instructie dan de vorige lock down 
40. Dat mijn kind alsnog drie dagen naar school kan en hij leert daardoor meer. 
41. School doet zijn best net als een ieder in deze tijden 
42. Op tijd informeren over de stand van zaken.. 
43. Ouders en kind hulpen 
44. Lessen op tijd. 
45. Heel erg betrokken bij de leerlingen 
46. In een korte tijd toch het kind iets leren. 
47. De roosters staan op tijd klaar 
48. Goed regelen 
49. Ik ben enorm ontevreden over de wijze waarop les wordt gegeven in een klas wat de Cito-toetsen moet 

maken 



50. Goed les geven 
51. ik geloof dat iedereen goed werkt om kinderen te helpen 
52. Betrokken en bereikbaar 
53. Juffen en meesters tonen begrip en betrokkenheid bij de ouders en de belasting vh thuis onderwijs evenals 

de persoonlijke druk op ons als ouders 
54. Het contact wat er gehouden word 
55. Ouders worden goed geïnformeerd over de huidige situatie en online school mogelijkheden 
56. De heldere communicatie ervaar ik als zeer prettig. 
57. Zeer betrokken en actief zoekende naar gerichte oplossing 
58. Actief bezig naar gerichte oplossing 
59. Gezien de omstandigheden zijn de online lessen prima ingericht en goed. 
60. Duidelijk schema met tijden en wat er wordt verwacht van het kind 
61. Goed lesmateriaal, heel duidelijk 
62. We worden elke week op de hoogte gehouden met het nieuws mail. 
63. Het werk dat per dag af moet 
64. Niet opgemerkt 
65. Digitaal lesgeven 
66. Snelle reactie op mails 
67. Ik.zou het niet weten 
68. Toch naar oplossingen zoeken voor kind, ouders en leerkrachten. 
69. De juf is op tijd met de schema's 
70. Communicatie, ouders erbij betrekken, leermiddelen aanbieden, gebruik klasbord. 
71. De lessen en mijn dochter doet met plezier meer 
72. De kinderen het begrip tonen tijdens deze crisis en hey gevoel geven dat het 1 klas is ondanks de afstand 
73. De wekelijkse nieuwsbrief vinden wij als ouders zo fijn. Alles wordt hierin besproken en vaak worden onze 

vragen eigenlijk al beantwoord in de nieuwsbrief. Chapeau! 
74. Het contact houden met de leerlingen van de ouders 
75. Communicatie met ouders. 
76. informatie doorsteken 
77. Werk afschuiven naar ouders 
78. Geen mening 
79. nu in deze situatie van corona is helaas weinig mogelijkheden. 
80. Vaste weekprogramma is fijn voor de structuur. 
81. Op tijd les 
82. goed 
83. communicatie vind ik goed: klasbord, nieuwsbrief, mails en via Teams les vind ik verbetering tov vorige 

lockdown 
84. Leesen online beschikbaar maken 
85. Planning en structuur van de lessen 
86. Belen en vragen 
87. Op tijd dingen op de hoogte houden wat gaande is 
88. De kinderen de tijd geven hun huiswerk te maken , met genoeg pauzes er tussen. 
 

7. Vraag: Wat kan de school z.s.m. beter doen? 

 

1. Graag iets doen aan het dempen bij uitleg van de les 
2. Afspraken maken met ouders over terugkoppeling van gemaakte werk. Ouders en de leerlingen tussentijds 

korte evaluaties inplannen over de schoolontwikkeling van het kind gedurende.lockdown. de 
schoolontwikkeling van t kind blijft dan beter in zicht 

3. Gewoon zo doorgaan. Wij zijn best tevreden over hoe de lessen gaan. Als tip zouden wij het bel momentje 
fijn vinden maar dit is een kwestie van kijken of het haalbaar is. 

4. Doet al het beste 
5. Docenten met minder pc ervaring eerder meenemen/helpen. 
6. Ga zo door! 
7. Ga zo door 
8. I think the classes could last a bit more. 
9. Langer les 



10. Geen aanmerking 
11. Ik zou prettig vinden als de leerkrachten zouden een momentje 1 voor 1 creëren- ook voor maar 10 

minuten per week (ik snap het dat net de klas van 25 leerlingen zou het niet makkelijk zijn) om te vragen - 
hoe gaat het met online werken, waar de kinderen moeite mee hebben (of juist niet) wat missen ze het 
meest etc - tijdens de lessen is het geen tijd voor en sommige durven dat niet zeggen/vragen als de hele 
klas het zou horen. En ik zou toch af en toe schrijf opdracht bedenken (paar woordjes netjes opschrijven? 
paar zinnen wat ze hebben gedaan in het weekend? etc etc) te bedenken. 

12. Indien mogelijk meer terugkoppeling over het gemaakte werk richting de ouders. En als het kan meer 
dezelfde digitale middelen gebruiken: mijn zoons werken heel veel in snappet, mn dochter in gynzy maar 
die klikt daar dan ook snel door naar de spelletjes in plaats van de schoolopdrachten. 

13. Wellicht wat kleine opdrachtjes meegeven naast de 3 X 10minuten Teams 
14. Kinderen die thuis niet de juiste aandacht krijgen, naar school laten komen 
15. Het kan beter zijn als ze een x per week op school les geven. 
16. Ik kan daar geen antwoord op verzinnen 
17. n.v.t. 
18. Ouders meer betrekken 
19. extra tools onder de aandacht brengen om bijvoorbeeld het reken en taal niveau goed te houden. bijv 

redactiesommen.nl 
20. Het zou mooi zijn tijdens de gym uurtjes de kinderen in kleine groepjes te laten komen, voor wat beweging 

en dat ze toch fysiek contact hebben. Ook al is dat voor een half uur. 
21. Geen 
22. Een manier bedenken om ook de andere lessen online te geven. Bijvoorbeeld elke week een extra vaak 

zoals geschiedenis of aardrijkskunde. 
23. meer lesstof geven in vorm van boeken, schriften. Visualisatie op papier is belangrijk. 
24. De school zou iets meer kunnen aansporen tot creativiteit als onderdeel van de lessen (bv dingen 

verzamelen tijdens wandeling, teken/knutselopdracht, muziek maken) 
25. meer begeleiding als een leraar het moeilijk heeft. (nu gaat het wel stukken beter) 
26. Nvt 
27. Meer aansporen tot creativiteit bij de leerling (ga naar buiten en verzamel...maak een tekening, schrijf een 

verhaal of gedicht, bekijk (online, musea geven vaak deze mogelijkheid)een schilderij en let hier of daar op 
en zeg er wat over etc etc 

28. Extra opdrachten geven. Bijvoorbeeld een stappen meter competitie om het wandelen te motiveren. 
29. Meer huiswerk 
30. Niet echt zsm beter. Maar het zou wel leuk zijn als er een soort van online speelkwartiertje komt of zoiets 

eens in de week. 
31. ouders er meer bij betrekken althans proberen 
32. zo door gaan 
33. Als het rooster nog meer structuur zou hebben. Mijn dochter zou het fijn vinden als bijv alle leerlingen 

standaard na de instructie een half uur zouden gaan werken en dat ( zo hebben wij dat afgesproken) er 
daarna 15 minuten gechat/ online samen gespeeld kan worden. Meer maatwerk maar snap ook dat dat 
moeilijk is. Misschien af en toe ook andere vakken zoals wereldoriëntatie of handvaardigheid? 

34. Als de kinderen online les hebben aangeven aan de ouders of ze rustiger kunnen zijn omdat mijn kind zich 
niet kan concentreren.ĺ 

35. Meer boekjes vanuit school meegeven 
36. Geen opmerkingen.. 
37. Meer lessen geven 
38. Ik denk dat zoom ook een goede methode is voor online lessen, dus tijdens de les kunnen de kinderen met 

elkaar en de leerkracht communiceren terwijl ze de reactie van andere kinderen bekijken en zich op school 
voelen. 

39. Voor de kinderen zo snel mogelijk weer open gaan, de kinderen missen elkaar onderling 
40. Langere les momenten. 20 min. I.p.v. 10. 
41. Zorgen dat de kinderen zich aan de afspraken houden in teams zoals er door heen praten meester dempen 

of anderen kinderen uit de chat hooien. 
42. Doorgaan en volhouden 
43. Het is een kwetsbaar jaar. De school geeft weinig mogelijk heden tot klassikaal les. In Het land zijn er een 

aantal scholen die groep 8 hebben aangemeld als kwetsbare groep/jaar. De groep 8 klassen zijn in tweeën 
verdeeld. De ene helft komt in de ochtend en de andere helft in de middag. Hierdoor hebben de kinderen 



interactie met de leerkracht en bouwen minder achterstand op. Ik vind het daarom erg jammer dat de 
leerlingen van de Waalse school deze optie niet aangeboden krijgt. 

44. Meer informatie kunnen geven over corona uodate 
45. Meer de kindjes die extra hulp nodig hebben te helpen 
46. De kwantiteit aanpassen. Het is voor werkende en of alleenstaande ouders met meerdere kinderen 

nagenoeg ondoenbaar om thuisscholing en huiswerk te begeleiden elke dag om en om en constant tussen 
845 en 1430. 

47. Ik vind dat jullie je best doen mischien wat uitleg voor ouders om hun kinderen te helpen met hun werk 
das meer een tip verder ga zo door 

48. Ik ben van mening dat de school het tot nu toe goed doet. 
49. Jullie doen voor zo ver ik weet alles wat jullie kunnen in deze situatie. Chapeau! 
50. Afstemmen op niveau 
51. Individueel afstemmen, desnoods klas in twee splitsen en differentiatie aanbieden in stof 
52. Wellicht iets meer huiswerk meegeven aan de kinderen. 
53. Meer taken/oefeningen voor de kinderen 
54. Meer huiswerk bieden voor de Kids 
55. De school openen voor kinderen. 
56. Beter aan individu werken en aandacht geven 
57. Dit is niks persoonlijks maar les op afstand is niet voldoende voor de ontwikkeling van het kind 
58. Betere begeleiding. 
59. Meer individuele uitleg. Voor kinderen die.moeite met een vak hebben 
60. Stel dat de lockdown nog langer gaat duren en verplicht door gaan met online les, of de andere vakken 

zoals aardrijkskunde, geschiedenis en alle andere vakken ook worden gegeven. Maar ik begrijp wel 
waarom er op dit moment alleen aandacht wordt besteed aan rekenen, taal en begrijpend lezen Het 
meeste aandachtig wordt gegeven. 

61. Kinderen 2 dag en les 2 dagen school vooral voor afgeleiden kinderen. 
62. Feedback van de leerkracht aan mij als ouder over de inzet van mijn kind zou ik prettig vinden. 
63. Beter uitleggen 
64. Misschien een ouder uurtje inplannen wanneer de kids opdrachten maken. En zo de ouders de 

gelegenheid geven om wat te vragen. Of juist feedback/ tips geven gepersonaliseerd per kind. 
65. Graag willen wij feedback van het werkjes die onze kinderen maken. We kunnen helaas niet zien of zij hun 

werkjes/toetsen goed hebben gemaakt. Graag zie ik ook liever meer werkboekjes in huis ipv alles online. 
De kindjes zouden het wekelijks/om de week kunnen ophalen op school? Iets om met de leerkrachten te 
bespreken :) 

66. Op dit moment niks,volhouden . 

67. Leuke en interessante “ tussenpozen “- quiz, beweging, dansje etc. Een klein beetje afleiding 🙂 
68. denk weinig aan het doen door de omstandigheden 
69. Op dit moment niks.. Zijn afhankelijk van politiek 
70. Op een andere manier kinderen toch op school te krijgen.. Moet wat gebeuren nu.. Duurt te lang. Slecht 

ontwikkeling voor deze generatie. 
71. tenminst kinderen van groep 8 les geven op school , is hun laatste jaar is heel erg belangrijk voor hun. 
72. Voor de motivatie zou terugkoppeling op het gedane werk wel leuk zijn. Maar ik vermoed (en hoop 

eigenlijk ook) dat de energie van de leerkracht uitgaat naar kinderen die achterblijven. 
73. Nog veel aandacht aan kinderen 
74. ik vind als goed 
75. Bekendheid en mogelijkheden van Teams bij leerkrachten is soms nog wat te beperkt. 
76. Duidelijke programma overzicht via een centrale plek benaderbaar (website Waalse?) 
77. Op dit moment geen idee 
78. Kind raad geven(dvingen)om naar buiten te gaan 
79. N.V.T 
80. Weet niet, Open gaan. Kinderen hebben behoefte aan elkaars gezelschap. 


