
Heemskerk, 14-4-2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

Vorige week hebben wij een enquête uitgezet onder de ouders en leerlingen met als doel feedback te krijgen 
op de huidige onderwijssituatie. De eerste resultaten zijn binnen en deze geven al een aardig beeld hoe er door 
jullie naar het onderwijs op afstand gekeken wordt. Over het algemeen mogen we best tevreden zijn. 

Op dit moment zijn er 170 formulieren ingevuld door de ouders, en 150 door leerlingen. De ouders hebben 
twee cijfers gegeven: een 7,32 gemiddeld voor hoe het met hun zoon of dochter gaat, en een 7,38 gemiddeld 
wat betreft de tevredenheid over het online onderwijs. De leerlingen geven zichzelf een 7,53 op de vraag hoe 
het met hen gaat. 

Er zijn veel complimenten over de snelheid waarmee we hebben gecommuniceerd over het proces, en het 
contact met coaches en docenten. Daarnaast geven jullie als ouders aan dat het dagritme als plezierig wordt 
ervaren door het werken via het reguliere rooster, waarbij we in ieder geval hanteren dat er minimaal 1 online-
les per vak gegeven wordt. Sommige ouders geven aan dat er wel meer online-lessen gegeven mogen worden. 
Bij diverse docenten gebeurt dit, maar ons docententeam is relatief jong en een aantal zit daardoor zelf ook 
met kinderen thuis. Zij proberen zoveel mogelijk de diverse ballen in de lucht te houden, maar dat is soms 
moeilijk. Zij herkennen daardoor wel het beeld van de ouders die hiermee worstelen omdat zij voor hun baan 
vanuit huis werken. 

Hieronder een korte samenvatting van de resultaten van de enquête. 

LEERLINGEN POSITIEF: 

- 95% heeft een eigen device 
- 95% weet wat hij moet doen 
- 90% geeft aan dat het hen lukt het werk te plannen en af te krijgen 
- 97% heeft contact met de coach.  (M.b.t. de overige 3% hebben we afgesproken dat hier zo snel 

mogelijk actie op wordt gezet.) 
- 67% geeft aan op schema te liggen en 30 % schat in een kleine achterstand te hebben. 
- 22% vindt het prima zo. Echter, 72% zou liever op school zitten, waarvan 20% zo snel mogelijk. 

Bij de leerlingen zijn een paar zaken opvallend. Een kleine 30% maakt zich zorgen over de eigen gezondheid of 
dat van een familielid, 23 % maakt zich zorgen over de overgang naar het volgende leerjaar. Slechts 3 % maakt 
zich zorgen of ze wel of niet op de mavo kunnen blijven zitten.  

OUDERS POSITIEF: 

- 98% geeft aan dat de leerlingen een eigen laptop/device hebben 
- 90% geeft aan dat de leerlingen een rustige plek hebben om te werken 
- 95% van de ouders geeft aan de leerling in meer of mindere mate te kunnen ondersteunen. 
- 95% kan de planning en wat de leerling moet doen goed bijhouden 
- 73 % vindt de hoeveelheid schoolwerk passend, van 12 % mag het iets meer zijn. 6% vindt het teveel 

en 11 % geeft aan dat ze het moeilijk vinden om in te schatten of het veel of weinig is. 
- 70% geeft aan dat de leerlingen het zo prima redden. 10 % geeft aan dat er extra hulp nodig is. Dit 

varieert van het maken van de planning voor het werk tot extra uitleg bij – voornamelijk - de 
kernvakken (wiskunde, Nederlands en Engels) 

ZORGEN VAN DE OUDERS 

Bij de ouders zijn er ondanks het positieve beeld toch wel een paar zorgpunten. 30% maakt zich zorgen over de 
voortgang van het onderwijsleerproces, 36% maakt zich zorgen over hoe de leerling omgaat met de online-
toetsen en 21% maakt zich zorgen over de overgang van hun zoon of dochter. 



Laat ik voorop stellen dat we proberen zo goed mogelijk met deze zorgen om te gaan. Zoals ik jullie in de vorige 
mailing al heb verteld gaan we met twee werkgroepen aan de slag. Een werkgroep die zich gaat bezighouden 
met de overgang/determinatie van de leerlingen, de tweede werkgroep gaat een plan maken om te kijken hoe 
we omgaan met een stuk maatwerk om de eventuele opgelopen achterstanden in te halen. Voor de 
ouders/verzorgers en leerlingen is het nogmaals goed om te weten dat we ervoor zullen zorgen dat geen 
leerlingen de dupe worden van deze akelige situatie. Dit betekent dus wel wat voor de inzet die de leerlingen 
laten zien tijdens de lessen op afstand. 

OVERGANG EN DETERMINATIE 

Wel wil ik er op duiden dat we, gezien de huidige situatie, bij de overgangsbeslissingen in juni 2020 het hele 
jaarbeeld van uw kind in ogenschouw zullen nemen. Ik doel op de werkhouding gedurende het gehele 
schooljaar, de resultaten tot aan het eind van dit schooljaar en het onderwijsniveau dat de leerling heeft 
getoond en toont in de lessen op afstand gedurende de komende tijd.   

RUSTIGE WERKPLEK / ONDERSTEUNING 

Er zijn tot op heden geen echte slechte ervaringen naar boven gekomen. We maken ons natuurlijk wel zorgen 
om de leerlingen die aangeven geen contact te hebben gehad, of waarvan de ouders of de leerlingen zelf 
aangeven dat ze zich thuis niet kunnen concentreren of op een andere manier niet aan hun werk toekomen. Ik 
wil deze leerlingen of ouders vragen om contact op te nemen met de coach of met mevrouw Schumacher om 
te vragen naar de mogelijkheden om op school te werken. Op dit moment werken er een paar leerlingen op 
school. Zij hebben geen extra ondersteuning op het leerproces, maar wel een rustige plek om te werken en 
worden af en toe voorzien van een lekker kopje thee. 

EENDUIDIGE COMMUNICATIE 

Als laatste natuurlijk een belangrijk aandachtspunt wat jullie ons mee willen geven, en die we in het team 
nogmaals zullen bespreken. Het gaat hierbij met name over eenduidige communicatie. Er zal zoveel mogelijk 
via één platform (ItsLearning) wordt gecommuniceerd, zowel voor afspraken wat betreft de  les, het 
coachgesprek als het inleveren van opdrachten. We zullen de collega’s extra nadrukkelijk vragen om de lessen 
tijdig te aan te geven in de planner, zodat elke leerling hiermee rekening kan houden in zijn planning. 

 

Een ieder die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedankt! Het helpt ons enorm om op deze manier feedback 
te ontvangen. Tegelijkertijd wil ik de ouders/verzorgers en leerlingen die de enquête nog niet hebben ingevuld 
vragen om de moeite te nemen dat alsnog even te doen. Het kost je een minuut of tien. Met de feedback 
kunnen we kijken of we het onderwijs op afstand nog beter kunnen laten verlopen, of juist de groep die iets 
extra nodig heeft nog beter kunnen ondersteunen. 

 

Met vriendelijke groet, 

R. Feenstra 
Directeur Kennemer College mavo 
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