Vragenlijst Ouders Taalbrug College

Het eerste deel van de vragenlijst gaat over communicatie en contact

120 ouders gaven aan: Ja
4 ouders gaven aan: Nee

Van de ouders die Ja aangaven (bij de vraag “Is er contact geweest tussen de mentor en uw
zoon/dochter?”):

Samenvatting van antwoorden:
De antwoorden variëren van één keer tot dagelijks en meerdere keren per dag en heel veel.

Van de ouders die Nee aangaven (bij de vraag “Is er contact geweest tussen de mentor en uw
zoon/dochter?”):

Samenvatting van antwoorden:
Een ouder gaf aan dat er wel contact was met een andere medewerker van de Taalbrug.
Een van de ouders wist niet waarom er nog geen contact was. Een andere ouder gaf aan dat het
contact via de ouder loopt na zelf contact te hebben opgenomen, maar dat er nog geen contact
met haar zoon was geweest. Een ouder gaf aan dat het contact misschien via de vader liep.

De volgende vragen zijn gesteld aan alle ouders waarvan wél of géén contact is geweest met de
mentor en/of contact is geweest met andere medewerkers

Samenvatting van antwoorden:
Vakleerkrachten worden vaak genoemd, logopedisten worden vaak genoemd, assistenten en
ondersteuners en orthopedagogen worden genoemd, arbeidstoeleiders en trajectbegeleider

Samenvatting: een greep uit de antwoorden:
Zeer positief, prima, noodzakelijk, goed, redelijk, fijn, heel behulpzaam, iedereen doet zijn best,
ik voel me blij, enorm belangrijk en mis aansturing en vraag me af of we genoeg doen, prima gaat
goed, erg goede ondersteuning, de school doet wat in hun vermogen ligt, anders dan anders en
een beetje vervelend, mijn zoon vind het erg moeilijk de structuur is weg, jammer dat er geen
sociale contacten zijn, ik zou graag willen dat de mentor een keer in de week online komt om
met onze zoon in gesprek te gaan over hoe het gegaan is en tegen welke problemen hij aanloopt,
het is wennen maar te doen. Ik weet dat het nu niet anders kan en ik ervaar ook dat de inzet en
betrokkenheid van mentoren en medewerkers groot is, maar ik denk dat het voor mijn zoon toch
onvoldoende ondersteuning biedt. Weinig/beperkt. Vanuit school worden taken weggezet in
teams , maar voor de rest is het zelfstudie van de leerling of begeleiding door de ouders.
Inhoudelijke is er geen afstemming tussen leerkracht en kind. Positieve is wel dat kinderen
digitaler worden in het communiceren maar ook zelfstandiger in het zelf leren/huiswerk make n.
Goed, dochter kan per email of Microsoft Teams vragen stellen. Zij krijgt snel antwoorden op haar
vragen

Samenvatting van antwoorden:
Graag snelle reactie na email, betere spreiding huiswerk, graag dagelijks contact, zo doorgaan,
jullie zijn toppers, contact naar leerlingen en ouders, geef les volgens het normale lesrooster,

zoeken naar mate van begeleiding en zelfstandigheid, belmoment naar leerling en ouders, lesstof
in vorm van film aanbieden, hopelijk is het virus snel voorbij, meer controle

Met ouders waarvan nog geen contact is geweest met de mentor en ook nog niet met andere
medewerkers van Taalbrug College zijn de volgende vragen gesteld.

Samenvatting van antwoorden:
Wel contact met ouder, niet met leerling. Demotivatie, geen idee

Samenvatting van antwoorden:
Kind rechtstreeks benaderen, disciplinaire maatregelen nemen

Het volgende deel van de vragenlijst gaat over lesmateriaal en instructie

Samenvatting van antwoorden:
Jazeker, zelfs in het weekend bezig, niet meer want het is een eindexamenleerling, mondelinge
ondersteuning gewenst, in de ochtend leertaken en ‘s middags doe taken, niet dagelijks maar 3 x
per week, nee omdat er geen vervanging is voor stagedagen, minder dan in normale lessituatie

Samenvatting van antwoorden:
Mate van hulp varieert: nee; ouders werken, niet altijd voldoende, soms, meestal, elke dag,
vraagt hulp indien nodig.
Mijn zoon bespreekt dat niet want hij vindt dat hij het zelf kan, ja; anders snel contact, samen
komen we een heel eind, soms komen we een pc tekort,

Ook worden nog genoemd klasgenoten, groepsleiding woongroep, niemand, vriendjes, oma, andere
medewerkers.

Samenvatting van antwoorden:
Een aantal ouders vonden het niet nodig een tip te geven of wisten geen tip te geven.
Een 40-tal tips, als volgt wordt samengevat:
Zorg voor structuur in de communicatie naar leerlingen. Maak afspraken over frequentie en
precieze tijdstip. Maak het contact minder vrijblijvend, zorg voor controle. Geef tips om te (leren)
plannen. Streef naar en draag bij aan meer communicatie tussen de leerlingen onderling.
De behoefte van ouders aan informatie (wat meer tips – uitgebreidere “handleiding”) en de
frequentie (van dagelijks tot wekelijks) waarmee ze geïnformeerd willen worden is zeer divers.
Veel ouders zijn zowel over de wijze van communiceren (app, email, teams) als inhoud (lesstof
maar ook informeren naar hoe het met leerling gaat) erg tevreden. Sommige ouders geven als tip
meer en uitgebreider contact.
Geef concrete tips voor het bieden van hulp en begeleiding, tips op het gebied van didactiek (als
huiswerk onduidelijk is) en tips van pedagogische aard (vooral als zoon/dochter moeilijk of geen
hulp accepteert)
Biedt het werk op papier aan. Maak een digitaal platform waar het werk op te vinden is.
Verstrek ook opdrachten voor de dagen dat leerlingen op stage zouden zijn.
Meer gym/muziek oefeningen of iets dergelijks zodat hij/zij zijn/haar extra energie kwijt kan
raken. Bewegen op een paar vierkante meter blijft een uitdaging.
Niet direct een tip maar wel mooi om te horen: ga zo door, complimenten voor mentor en
begeleiders

Het volgende deel van de vragenlijst gaat over online mogelijkheden

Ook worden nog genoemd Post, Discord, Computer, Microsoft, Laptop voor videobellen

Het laatste deel van de vragenlijst gaat over organisatie van online onderwijs

Samenvatting van antwoorden:
Een aantal ouders vonden het niet nodig een tip te geven of wisten geen tip te geven.
Tips die gegeven werden:
Het mag wat meer huiswerk zijn. Graag op reguliere basis contact met mentor.
Het mag wat minderzijn, mijn zoon loopt over
Ook voor eindexamenleerlingen een programma opzetten.
Meer ondersteuning, vaker gebruik maken van MS Teams of andere vorm van online
onderwijs. Uitleg van lessen op video en naar kinderen sturen.
Mailtjes/berichten naar leerlingen ook naar ouders verzenden.
Beeldbellen met kinderen individueel én met de klas
Hou een vast tijdstip aan, bijv van 9.00 – 12.00 uur.
Duidelijkheid en persoonlijk advies aan de leerling geven!
Betere afstemming met docenten onderling. Soms zijn het meerdere grote opdrachten in 1
week. Is best veel soms.
Andere reacties:
Hopelijk heeft het ook effect.
Goede inzet vanuit school bestuur en leeraren om ouders op de hoogte te houden.
Thuisonderwijs zou in de toekomst gegeven kunnen worden ipv op school
Arbeid krijgt geen online les dus enquête is niet voor ons.
De kinderen worden aan hun lot overgelaten.
Ga zo door. :) Tevreden hoe het nu loopt. Uitstekend georganiseerd. Petje af. Veel respect,
applaus voor Taalbrug College
Sterkte met alles
Mijn zoon wil zo snel weer terug naar school. Mijn zoon vindt het best zo.
Sinds gisteren gaat het beter ( programma werkte niet / niet goed ) oudste zoon heeft zoon
geholpen
Ik denk dat het voor iedereen even zoekende is. Misschien een belletje naar de leerling toe
dat hij goed op weg is. School heeft toch een vertrouwde omgeving.
Wat wel leuk is, is dat de leraren ook andere opdrachten geven als bv koken en sport. En die
gaan wel goed.
Ik merk wel dat het talige moeilijk is om net zo als op school uit te leggen.

