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Bevraging ouders over de opstart september 2020 

Inleiding  

Omdat het nog onduidelijk is hoe de pandemie gaat evolueren, is het belangrijk dat er in de 

verschillende scenario’s goed bekeken wordt wat mogelijk en wenselijk is.  Om hier vanuit het 

perspectief van de ouders een beeld op te krijgen, hebben wij een bevraging gedaan. Hoe kijken 

ouders hiernaar? Wat zien zij als een haalbaar scenario, zowel bij een nieuwe opflakkering van het 

virus als bij een status quo? Welke suggesties hebben ouders voor de scholen en de beleidsmakers?  

De afgelopen maanden kende het onderwijs veel veranderingen. Welke van deze veranderingen 

vinden ouders waardevol om in het toekomstig onderwijs mee te nemen? 

Ouderkoepel KOOGO maakte een onlinebevraging. Ouders konden deze invullen van woensdag 17 

juni 2020 tot zondagavond 21 juni 2020. 

De bevraging werd verspreid via een Nieuwsflits Extra, E-mago, onze reflectiegroep en de sociale 

media. 

Algemeen 

Er waren 535 respondenten waarvan er 394 de bevraging volledig invulden voor 1 of meerdere 

kinderen. 87,6% van hen heeft een kind in het stedelijk, gemeentelijk of provinciaal onderwijs. We 

lieten ouders van meerdere kinderen voor ieder niveau waarin ze een kind hebben, de bevraging 

invullen. 

Ouders van kinderen in het basisonderwijs zijn het best vertegenwoordigd. Er zijn 318 ouders met 

een kind in het lager (58,3 %) en 149 ouders met een kind in het kleuteronderwijs (37,8%). 57 van 

deze ouders heeft een kind in het buitengewoon basisonderwijs. 

Er zijn 78 ouders (19,8 %) met kinderen in het secundair onderwijs, 5 van hen met een kind in het 

buitengewoon secundair onderwijs. 
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We zijn ons bewust dat deze bevraging slechts een bepaald deel van de ouders bereikte. Zo 

bereikten we waarschijnlijk minder specifieke doelgroepen, zoals anderstalige ouders, laaggeletterde 

ouders, ouders in armoede, …   

Meer dan ¼ van de ouders (107; 27,2%) gaf aan dat één van hun kinderen volgend jaar naar een 

andere school gaat of ‘een grote stap’ maakt in zijn onderwijsloopbaan, bijvoorbeeld: 

 van de kleuterklas naar het eerste leerjaar (55,1%); 

 van het lager naar het secundair (37,4%); 

 van het secundair naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt (1,9%); 

 of van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs (1,9%).  
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Wat willen ouders als de situatie rond corona in september ongeveer hetzelfde is 

dan in juni? 

41,6% van ouders met kleuters, 35,5% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 37,2% 
van de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen een opstart met beperkte maatregelen 
(mits haalbaar voor de school) als de situatie rond corona vergelijkbaar is met de situatie in juni. 

40% van ouders met kleuters, 38,7% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 26,6% van 
de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen een volledige opstart van de scholen zoals 
het was voor de coronacrisis. 

16,8% van ouders met kleuters, 23,6% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 32,1% 
van de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen een gedeeltelijke of deeltijdse opstart 
met alle maatregelen als de situatie rond corona vergelijkbaar is met de situatie in juni. 

1,3% van ouders met kleuters, 1,2% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 3,8% van 
de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen opschorting van de lessen (met 
noodopvang) en thuisleren als de situatie rond corona vergelijkbaar is met de situatie in juni. 
 

Grote overstap 

geen grote overstap gewoon naar buitengewoon

kleuter naar lager lager naar secundair

secundair naar hoger of arbeidsmarkt
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Wat willen ouders als de situatie rond corona in september verslechtert tegenover 

juni? 

38,3% van ouders met kleuters, 45% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 44,9% van 

de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen een gedeeltelijke of deeltijdse opstart met 

alle maatregelen als de situatie rond corona verslechtert t.o.v. de situatie in juni. 

29,5% van ouders met kleuters, 23,6% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 12,8% 

van de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen dat iedereen naar school gaat met 

beperkte maatregelen (mits haalbaar voor de school) als de situatie rond corona verslechtert t.o.v. 

de situatie in juni. 

20,8% van ouders met kleuters, 18,6% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 29,5% 

van de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen een opschorting van de lessen (met 

noodopvang) en thuisleren als de situatie rond corona verslechtert.o.v. de situatie in juni. 

11,4% van ouders met kleuters, 10,4% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 9% van 

de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen een volledige opening van de scholen zoals 

voor corona als de situatie rond corona verslechtert t.o.v. de situatie in juni. 
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Wat willen ouders als er tijdens het schooljaar een nieuwe golf komt?  

34,9% van ouders met kleuters, 42,5% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 35,9% 

van de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen een gedeeltelijke of deeltijdse opstart 

met alle maatregelen als de situatie rond corona tijdens het schooljaar zou verslechteren. 

34,9% van ouders met kleuters, 31,4% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 28,2% 

van de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen dat iedereen naar school kan met 

beperkte maatregelen (mits haalbaar voor de school) als de situatie rond corona tijdens het 

schooljaar zou verslechteren. 

20,8% van ouders met kleuters, 18,2% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 28,2% 

van de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen een opschorting van de lessen (met 

noodopvang) met thuisleren als de situatie rond corona tijdens het schooljaar zou verslechteren. 

9,3% van ouders met kleuters, 7,9% van de ouders met kinderen in het lager onderwijs en 6,4% van 

de ouders met kinderen in het secundair onderwijs willen dat de scholen openblijven als de situatie 

rond corona tijdens het schooljaar zou verslechteren. 
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Wanneer en hoe communiceren?  

53,6% van de ouders wil pas geïnformeerd worden wanneer alles duidelijk is. 41,1% bij iedere 

verandering. Ouders willen duidelijk en eenduidig geïnformeerd worden. Verschillende ouders zien 

half augustus als goed tijdstip om geïnformeerd te worden. Ze geven zelf aan dat vroeger 

communiceren tot verwarring kan leiden wanneer beslissingen achteraf nog veranderen. . Later 

communiceren ligt moeilijk omdat ouders zich moeten kunnen organiseren tegen begin september.  

De meeste ouders (76,7%) willen via 1 kanaal geïnformeerd worden, 21, 8% via zoveel mogelijk 

kanalen. Ouders merken op dat het aantal kanalen best beperkt is en dat de boodschap via ieder 

kanaal hetzelfde moet zijn. Ouders die de bevraging invulden verkiezen e-mail (80,7%), het digitaal 

platform van de school (41,1 %) en de website van de school (32, 0 %), sociale media (17,8%), 

telefoon (13,5%), sms (10,9%) en/of een brief (7,6%) om geïnformeerd te worden. 

Wat willen ouders als thuisonderwijs opnieuw noodzakelijk wordt?  

De helft van de ouders (50,8%) ziet herhaling van de leerstof en een vervolg op de leerstof die in de 

klas gezien is als wenselijk bij thuisleren. 43,4% vindt dat thuis nieuwe leerstof eigen maken kan. 

5,8% wil geen thuisleren. 

Ouders konden bij deze vraag opmerkingen geven.  

Ouders geven aan dat de combinatie van thuisleren met hun werksituatie en hun gezinssituatie niet 

evident is.  

Daarnaast vragen ouders extra aandacht voor de manier waarop het thuisonderwijs begeleid wordt 

vanuit de school. Ze vragen of: 

 er live onlinelessen en/of filmpjes met uitleg door de leerkracht gegeven worden; 
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 er moet voldoende en tijdig feedback gegeven worden; 

 leerlingen en ouders de mogelijkheid hebben om makkelijk vragen te stellen.  

De bereikbaarheid van de leerkracht is belangrijk. Ouders merkten hier grote verschillen tussen 

scholen en tussen leerkrachten. 

Ouders vragen extra aandacht voor de verschillen tussen leerlingen. Differentiëren is belangrijk bij 

thuisleren, zowel voor sterkere als voor zwakkere leerlingen.  

Ouders vinden de combinatie tussen thuisleren en leren op school een interessante optie. Thuis kan 

er dan ingeoefend worden wat op school uitgelegd is. Door leerlingen toch naar school te laten 

komen, ook al is dat beperkt, kunnen leerlingen korter opgevolgd worden. Op school kan er in 

kleinere groepen gewerkt worden. 

Ouders geven aan dat de duur van de opschorting van de lessen bepaalt of het aanbieden van 

nieuwe leerstof nodig is. Bij een korte periode is het herhalen en inoefenen voldoende. Bij een lange 

periode vinden ze het aanbieden van de nieuwe leerstof logisch. Ouders stellen voor om de nieuwe 

leerstof op school te zien en deze thuis in te oefenen en te herhalen.  

Ouders vragen aandacht voor het buitengewoon onderwijs. Thuisleren is voor deze groep vaak nog 

minder vanzelfsprekend. 

Welke veranderingen van de laatste maanden kunnen volgens ouders ook in de 

toekomst een meerwaarde bieden in onderwijs?  

Er is veel veranderd tijdens de coronacrisis in het onderwijs. We vroegen ouders welke nieuwigheden 
volgens hen ook in de toekomst een meerwaarde kunnen betekenen. Ouders konden meerdere 
antwoorden geven en konden zelf aanvullen of hun antwoord verduidelijken.  

 Bijna 1 ouder op 4 ziet ‘het organiseren van buitenklassen’ (39,9 %) en/of ‘meer aandacht 
voor hygiëne’ (39,6%) als een verandering die ook in de toekomst van het onderwijs een 
meerwaarde biedt.  

 Het inlassen van extra lesmomenten voor kwetsbare kinderen, zoals leerlingen in een 
moeilijke thuissituatie of kinderen met leermoeilijkheden, is een maatregel die in de 
toekomst zinvol kan zijn volgens ouders (31,0%).  

De digitale oudercontacten zijn voor herhaling vatbaar voor 28,9% van de ouders. is een maatregel 
die in de toekomst zeer waardevol kan zijn. 

Ook in de volgende veranderingen zien ouders een toekomstperspectief:  

 kleinere klassen en deeltijds les op school en thuis (22,6%);  

 in vaste bubbels blijven (20.05%);  

 verschillende start en eindtijden (18.78%); 

 alternatieve manieren om in contact te blijven met de leerkracht (stoepbezoeken, 
huisbezoeken,...) (18.02%); 

 Digitale vormingen en infoavonden (17,3%); 

 digitaal vergaderen in schoolraad of ouderwerking (17,8%); 

 op een andere manier evalueren (15,0%); 

 het organiseren van zomerscholen (12,4%).  
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Deze antwoorden werden telkens door ouders verder toegelicht en genuanceerd. We hebben deze 
nuances samengevat in bijlage 1. 

Andere ideeën en bezorgdheden van ouders   

Aan het eind van de bevraging konden ouders nog extra bezorgdheden of tips meegeven.  

Volgende thema’s werden aangehaald: 

 Thuiswerk/pre-teaching/leerstof 

 Welbevinden van kinderen en ouders 

 Buitengewoon onderwijs 

 Praktische organisatie 

 Richtlijnen vanuit de overheid/uniformiteit 

 Leerkrachten en school 

We hebben de bezorgdheden en tips van ouders samengevat in bijlage 2. 

Algemene conclusies: 

Algemeen zien we dat ouders bij een status quo van de situatie graag willen dat de scholen voor 
iedereen opengaan, eventueel deeltijds.  
Als de situatie verslechtert, ongeacht of dit in september is of in de loop van het schooljaar, vragen 
de meeste ouders een deeltijdse of gedeeltelijke opstart. 1 ouder op 5 vraagt dan opschorting van de 
lessen met noodopvang.  

We zien een verschil tussen ouders van jonge kinderen in het basisonderwijs en ouders van jongeren 
in het secundair onderwijs. Ouders vinden dat er in het secundair voorzichtiger opgestart moet 
worden, zowel bij een status quo als bij een verslechtering van de toestand.  
Bij een verslechtering van de toestand vragen de meeste ouders van kinderen in het secundair 
onderwijs om alle maatregelen mogelijk te maken en dus deeltijds op te starten, liever dan voltijds of 
voor iedereen. Bijna 30% van deze ouders vraagt opschorting van de lessen bij een verslechtering van 
de toestand.  

Als de lessen (gedeeltelijk) opgeschort worden, verwachten ouders een alternatieve manier van 
thuisleren voor hun kind. De mening van ouders verschilt over het al dan niet aanbieden van nieuwe 
leerstof tijdens het thuisleren.  
Ouders halen aan dat thuisleren voor hen niet altijd haalbaar is, vaak afhankelijk van hun 
professionele en gezinssituatie.  
Ouders willen bij toekomstig thuisleren minder verschillen tussen scholen en leerkrachten. Ze 
verwachten uitgebreide ondersteuning en begeleiding op maat van het kind. Zo vinden ouders 
virtuele lessen (live of video) noodzakelijk en willen ze een makkelijke manier om vragen te stellen 
aan de leerkracht. 

Ouders zien verschillende opportuniteiten voor het onderwijs in de toekomst in sommige initiatieven 
die het onderwijs de voorbije maanden noodgedwongen doorvoerde.  

Tot slot willen we nog eens benadrukken dat deze bevraging niet representatief is voor alle ouders 
van schoolgaande kinderen. Ouders geven zelf meermaals aan dat iedereen aandacht moet hebben 
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voor gezinnen in kwetsbare situaties.  
Vanuit KOOGO willen we meegeven dat het waardevol is om via middenveldorganisaties de mening 
van deze groepen ouders te bevragen en deze mee te nemen in beslissingen. 
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BIJLAGE 1: Samenvatting open antwoorden “Welke veranderingen van de laatste 

maanden kunnen volgens ouders ook in de toekomst een meerwaarde bieden in 

onderwijs?” 

Buitenklassen organiseren: 
39,9 % van de ouders vinden dit een goed idee. 
Ouders halen volgende voordelen aan:  

 Verandering van omgeving. 

 Gezonde buitenlucht (verhoogt de concentratie). 

 Extra motivatie. 

 Leerrijke omgeving. 

 Bewegend leren is mogelijk. 

 Er kan eventueel met tenten gewerkt worden. 

 Zou verplicht moeten zijn, zou al veel langer en vaker moeten gebeuren. 

 Hygiënischer. 

 Meer kinderen kunnen op die manier naar school. 

 Ook voor na- en buitenschoolse activiteiten. 
Ouders halen volgende aandachtspunten aan: 

 Het weer. 

 Organisatie moet het toelaten. 

 Ongezonde lucht in de binnenstad. 

 Misschien moeilijker voor kinderen met zwakke concentratie. 

 Wel met respect voor de klasbubbel. 
 

Meer aandacht voor hygiëne:  
39.6% van de ouders vindt dit een blijvend aandachtspunt. 

 Geregeld handen wassen en toiletten regelmatig schoonmaken, vanaf nu altijd (= nieuwe 
normaal). 

 Hygiëne educatie noodzakelijk in het onderwijs. 

 Ouders willen meedenken over betere hygiëne op school. 

 Aandacht voor de sanitaire voorzieningen (doekjes, zeep, etc). 
 

Extra lesmomenten voor kwetsbare kinderen (kinderen met leermoeilijkheden, 
moeilijke thuissituatie, ...): 
31% van de ouders vindt dit een goed idee en zien volgende voordelen en aandachtspunten. 
Ouders halen volgende voordelen aan: 

 Extra aandacht voor kinderen met emotionele problemen (o.a. n.a.v. de coronacrisis). 

 Kinderen in kwetsbare omstandigheden worden best op school opgevangen (in kleine 
groepen). 

 Ouders zouden meer betrokken en begeleid moeten worden door de leerkracht bij 
leerproblemen van het kind zodat de ouder beter kan begeleiden bij het thuisleren. 

 Extra lessen kunnen eventueel in de naschoolse opvang.  

 Kwetsbare kinderen voltijds naar school laten gaan. Denk hierbij ook aan het 
buitengewoon onderwijs. 

 Alle kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken moeten ondersteuning krijgen. 
Ouders vragen zich af wie nog kan helpen? Sociaal werkers? CLB? Thuisbegeleiding?  
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Ouders halen volgende aandachtspunten aan: 

 Let op kinderen van gescheiden ouders, een persoonlijke regeling moet mogelijk zijn.  
 

Deeltijds les op school en thuisleren combineren (en kleinere klassen) 
Ouders die in de toekomst onderwijs thuis en onderwijs op school combineren, zien volgende 
voordelen en aandachtspunten.  
Ouders halen volgende voordelen aan: 

 Er kan een combinatie van les op school (instructie), een deel thuisleren (online les (uitleg) 
en een deel taken (zelfstandige verwerking) gemaakt worden.   

 Het thuisleren heeft een aantal belangrijke voordelen. Wij horen o.a. de volgende 
voordelen: minder prikkels dan op school, meer motivatie, minder druk op de kinderen, 
meer rust, tijd en ruimte voor de opdrachten, zelfstandig leren wordt geoefend (goede 
voorbereiding op verdere studies), andere manier van informatie verzamelen, …  

 Minder kans op besmetting. 

 Het is een goed alternatief wanneer door de maatregelen niet alle kinderen naar school 
kunnen komen.  

 De soms lange reistijd (in druk openbaar vervoer) op woensdagen (halve lesdagen) kan 
vermeden worden door een deel thuisleren te organiseren.  

 Door een combinatie te maken, kunnen de kinderen toch nog uitleg vragen aan de 
leerkracht.  

 Thuisleren in combinatie met kleinere klassen brengt volgens de ouders nog een aantal 
voordelen met zich mee, namelijk meer mogelijkheden om te differentiëren, rustigere 
groepen, minder gezondheidsrisico’s en meer interactie met de leerkracht. Sommige 
ouders geven aan dat ze dan graag homogene groepen willen.  

Ouders halen volgende aandachtspunten aan: 

 Het combineren van thuisleren en les op school zal, volgens een aantal ouders, makkelijker 
lukken in het secundair en hoger onderwijs dan in het lager- en kleuteronderwijs.  

 Sommige ouders geven aan dat ze dit enkel een oplossing vinden als het noodzakelijk is 
voor het kind en mogelijk is voor de ouders. Ouders geven aan dat het mogelijk moet zijn 
met het thuiswerken van de ouders en dat er voldoende opvangmogelijkheden moeten 
zijn.  

 De leerstof die tijdens het thuisleren aangeboden wordt, moet dan wel gedifferentieerd 
aangeboden worden. 

Er is nood aan een vast stramien/schema zodat ouders zich kunnen organiseren.  

 Er moet meer ingezet worden op online tools.  

 Voor de eerstejaars zou dit zo beperkt mogelijk gehouden moeten worden. 

 Aandachtspunten voor de kleinere klassen: praktische haalbaarheid. 

 Er zijn ouders die graag kleinere klassen wensen, maar niet ten koste van de lestijd op 
school.  

 

Digitale oudercontacten: 
Over het algemeen worden digitale oudercontacten als positief ervaren.  
28,9% van de ouders vindt dit iets om mee te nemen naar de toekomst. 
Ouders halen volgende voordelen aan: 

 In overleg moet dit kunnen afgesproken worden. 

 Soms beter om fysiek af te spreken. Wanneer dit niet specifiek nodig is, kan een digitaal 
oudercontact. 

 Is tijdbesparend. 
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 Geen opvang nodig is een groot voordeel. 

 Scheelt verplaatsingen. 

 Is handig en efficiënt. 

 Er kan flexibeler omgegaan worden met uren dan bij een fysiek oudercontact. 

 Liep nu goed, dus kan behouden blijven. 

 Kinderen hebben hier geen last van dus kan zeker. 

 Gaat vooral over de inhoud, minder over de vorm. Beter digitaal contact dan geen contact. 

 Kan eventueel ook bij gescheiden ouders. 

 Telefonisch kan ook. 
Ouders halen volgende aandachtspunten en suggesties aan: 

 Sommige ouders geven aan toch liever ‘live’, persoonlijk te spreken.  

 Geen digitaal oudercontact als er ‘problemen’ zijn.  

 Oudercontact en vormingen kunnen ook in de buitenlucht doorgaan. 
 

In vaste bubbels blijven: 
20,1% van de ouders zien hier voordelen van en willen dit meenemen naar de toekomst. 
Ouders halen volgende voordelen aan en geven suggesties: 

 Op basis van niveau de bubbels samenstellen. 

 Kleinere groepen zijn positief, graag houden zoals het nu is. 

 In de bubbel blijven tijdens pauzemomenten en tijdens het eten wordt vaak als positief 
ervaren door de kinderen. 

 Veiligheid is belangrijk (duidelijkheid bij een besmetting). 
Ouders halen volgende aandachtspunten en nadelen aan: 

 Kinderen missen vriendjes die in een andere bubbel zitten. 

 Bubbels hebben weinig zin omdat kinderen buiten school met veel anderen in contact 
komen.  

 In dezelfde bubbel blijven in de opvang. 
 

Verschillende start en eindtijden: 
Voor 18,8% van de ouders is dit iets wat kan meegenomen worden naar de toekomst. 
Ouders halen volgende voordelen aan 

 Kan een meerwaarde zijn om drukte te vermijden (minder bubbels door elkaar, minder 
drukte aan de schoolpoort, …). 

 Minder drukte op de weg (veiliger voor fietsers, makkelijker parkeren ) en in het openbaar 
vervoer. 

 Andere pauzemomenten door verschillende startmomenten waardoor ook in de pauzes 
minder kinderen met elkaar in contact komen. 

Ouders halen volgende aandachtspunten aan: 

 Voor ouders niet handig om te combineren met werk 

 Verschillende kinderen binnen hetzelfde gezin met verschillende uren is moeilijk om te 
organiseren. 
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Alternatieve manieren om in contact te blijven met de leerkracht (stoepbezoeken, 
huisbezoeken, ...): 
18% van de ouders ziet wel een toekomst in een alternatieve manier van contact houden met de 
leerkracht. Over het algemeen worden huisbezoeken/stoepbezoeken gewaardeerd. Vooral voor 
jonge kinderen wordt dit belangrijk gevonden.  
Ouders halen volgende voordelen aan: 

 Contact met de leerkracht is ideaal om het thuisleren bij te sturen, dus belangrijk. Maar dit 
hoeft niet persé door een fysieke ontmoeting en kan ook via de digitale weg of telefonisch. 

 Vooral voor kinderen die moeilijk bereikbaar zijn, is dit belangrijk. 

 Een bezoekje (veilig) van de leerkracht wordt door sommige kinderen erg gewaardeerde n 
in sommige gevallen is dit zelfs noodzakelijk (vooral jongere kinderen, kinderen met 
faalangst, ...). 

 Virtueel contact met ouders lijkt praktisch handig te zijn. 
Ouders halen volgende aandachtspunten aan: 

 Niet voor alle leerkrachten mogelijk om digitaal in contact te blijven, bijscholing is nodig. 
Individuele gesprekken via online programma’s kunnen ook ipv een fysiek contact. 
 

Digitale infoavonden / vormingen  en vergaderingen (ouderwerkingen, schoolraad): 
Digitale vormingen en infoavonden kunnen blijven voor 17,3% van de ouders en digitaal 
vergaderen in bijvoorbeeld de schoolraad of ouderwerking kunnen voor 17,8% van de ouders 
blijven. 
Ouders geven volgende suggesties en aandachtspunten: 

 Soms moeilijk te volgen voor ouders uit specifieke doelgroepen . 

 Kan afwisselend gedaan worden (fysieke afspraken afwisselend met digitale afspraken). 

 Als het niet met téveel mensen is, kan het vergaderen digitaal gedaan worden. 

 Bij het doorgeven van belangrijke informatie kan een digitale vergadering handig zijn 
(rechtstreekse info, mogelijkheid tot vragen stellen, …). 

 Meer mensen  kunnen aanwezig zijn. 

 Online vergadering wordt door sommige ouders als minder leuk ervaren.  

 Let op dat iedereen de juiste apparatuur heeft (internet, laptop, …). 
 

Andere manier van evalueren (zoals tijdens de coronaperiode): 
15% van de ouders zien een ander soort van evalueren in de toekomst zeker zitten en dan met  
volgende aandachtspunten: 

 Dagelijks werk moet meer belang krijgen en examens minder. 

 Permanente evaluatie, meer kijken naar werk en inzet gedurende het hele jaar. 

 Minder focus op punten. 
 

Zomerscholen organiseren: 
12,4% ziet het organiseren van zomerscholen als iets dat in de toekomst een meerwaarde is. 
Zij geven volgende aandachtspunten aan: 

 Vooral voor kinderen met een achterstand. 

 Focus op gemiste leerstof en ideaal om herhalingslessen te geven. 
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BIJLAGE 2: Samenvatting open antwoorden: ‘Andere ideeën en bezorgdheden van 

ouders’ 

Thuiswerk/pre-teaching/leerstof: 
Voor ouders en kinderen is het soms moeilijk om de leerstof in het systeem van thuisleren 
onder de knie te krijgen. Er zijn hier een aantal verschillende redenen voor: 

 Soms omdat ouders geen uitleg durven geven, omdat ze bang zijn dat ze het verkeerd 
of anders doen dan de leerkracht.  

 Soms is de leerstof inhoudelijk te moeilijk. 

 Soms is het kind niet gemotiveerd om te luisteren naar de ouder (wel als de leerkracht 
de opdracht geeft). 

 Soms hebben ouders te weinig tijd om te helpen (wegens de combinatie met 
(thuis)werk). 

 Digitale ongeletterdheid bij ouders en kinderen. 
Voor ouders is deze periode van thuisleren heel zwaar en lang geweest. Hierbij spelen de 
verschillende facetten een rol  

 gezond blijven.  

 werk goed blijven doen. 

 er zijn voor de kinderen.  

 weinig ontspanningsmogelijkheden. 

 … 
 

Welbevinden van de kinderen en ouders: 
 Er moet veel meer aandacht komen voor het mentale welzijn van kinderen. Zowel 

vanuit de overheid als vanuit de scholen. Dit zou prioritair moeten zijn.  

 Vooral voor kinderen die een grote stap maken, is het sociaal aspect belangrijk. Zij 
moeten nieuwe vriendjes maken. Hier moet aandacht voor zijn. Als deze kinderen naar 
een nieuwe school gaan, moet er aandacht en tijd worden gegeven om vrienden te 
maken. Meer als in andere jaren, aangezien dit moeilijker zal zijn door de maatregelen 
(mondmaskers (mimiek), afstand houden, ...). 

 Er moet meer aandacht zijn voor het in contact blijven met klasgenootjes. 

 Meer feedback naar de kinderen over gemaakte taken. 
 

Buitengewoon onderwijs: 
 Vaak is het voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs (specifiek type 9) extra belangrijk 

dat er structuur en duidelijkheid geboden wordt. 

 De schoolbus apart houden per school. 
 

Praktische organisatie: 
 Meer duidelijkheid vanuit de scholen over de manier van communiceren. Welk kanaal 

wordt voor wat gebruikt? Hoe komt een ouder aan de juiste informatie, …? 

 Voor- en naschoolse opvang moet mogelijk blijven. 

 Meer gebruik maken van (tijdelijk) leegstaande ruimtes in de gemeente zodat meer 
bubbels les kunnen krijgen. 

 Halve schooldagen is voor veel ouders zeer moeilijk te organiseren, vooral als er geen 
voor- en naschoolse opvang is. 

 Ouders laten meedenken over de organisatie van de school bij een verslechtering van 
de coronasituatie. 
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 Duidelijkere omschrijving van de rol van het CLB in een crisis. 

  Geen onderscheid maken tussen de verschillende leerjaren in het secundair 
onderwijs. 

 

Richtlijnen voor de school/uniformiteit/overheid: 
 Overheid zou meer moeten toezien op hoe scholen zich organiseren (meer 

uniformiteit). 

 Meer aandacht voor gezinnen in moeilijke situaties. 

 Afstemmen van kinderopvang en onderwijs (verschillende beleidsdomeinen). 

 Tegen  welke deadline worden er taken gegeven, denk hierbij aan feestdagen, 
weekenden, woensdag namiddagen. Er zou rekening gehouden moeten worden met 
deze ‘vrije’ momenten. 

 

Leerkrachten/contact met school: 
 Groot verschil tussen leerkrachten. Dit heeft een effect  op de kinderen (zowel op het 

gebied van leerstof als het sociaal emotioneel aspect). Sommige kinderen hebben hun 
leerkracht regelmatig gezien, andere  kinderen bijna nooit. Er was veel verschil bij het 
thuisleren: de manier en de hoeveelheid van ondersteuning ook veel verschil van 
aanpak van leerkracht tot leerkracht. .  

 Leerkrachten maken het verschil. Bereikbaarheid is dus van groot belang. 

 Meer bijscholing voor leerkrachten over digitalisering (live lessen, online lessen, 
digitaal contact houden, …). 

 Het samenblijven in de bubbel met de juf (ook tijdens het eten) werd als positief 
ervaren. 

 De informele contacten met de juf zijn weggevallen, zou goed zijn dat er contact blijft 
tussen ouders en leerkracht.  
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