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WAT GING ER GOED? 
- Contact met mentoren en docenten. 
- Updates rondom het Coronavirus per mail/brief en op de website. 
- Veel leerlingen konden uitstekend uit de voeten met het onderwijs op afstand. Er werd zelfs spontaan 
  vooruit gewerkt! 
- Mogelijkheid om Chromebook te lenen van school. 
- Docenten die hun uiterste best hebben gedaan om op een creatieve manier invulling te geven aan het 
  online lesgeven. 
- Ouders kregen meer zicht waar hun kinderen mee bezig waren in de lessen. 
- Contact met administratie en conciërges. 
- Het was fijn dat je je docent goed kon bereiken als je vragen had. 
- Bij het thuis leren was het soms gemakkelijker om je te concentreren dan in de klas. 

 
Schooljaar 2020-2021 is inmiddels van start gegaan!  
Ook het komende jaar zal bijzonder worden. Gelukkig 
kunnen de leerlingen weer fysiek naar school, waarbij we 
ons uiteraard houden aan de richtlijnen van het RIVM.  
 
Net voor de zomervakantie hebben we ouders en 
leerlingen gevraagd naar hun reacties en ervaringen 
betreffende de maanden waarin er door de Corona-
uitbraak online onderwijs werd gegeven. Graag geven we 
een vervolg aan deze eerste evaluatie. Daarvoor gaan we 
de komende tijd vanuit de verschillende locaties met 
u/jullie in gesprek. We doen dat met als doel ervan te 
leren en onze online- onderwijsvaardigheden te 
verbeteren. Een uitnodiging om aan een dergelijk gesprek 
deel te nemen komt naar u/jullie toe!  

 

VERBETERPUNTEN 
- Er wordt gewerkt met teveel ‘systemen’ (OneDrive, SomToday, app, mail), dat is verwarrend. 
- Er is behoefte aan meer structuur in het online-onderwijsaanbod.  
- Ontbreken van toetsmomenten gaat ten koste van de motivatie. 
- Online lessen gebruiken om lesstof uit te leggen (niet alleen aanwezigheid afvinken/huiswerk maken 
  tijdens een online les). 
- Grote verschillen bij docenten in manier/niveau van online lesgeven.  
- Lessen en huiswerk tijdig inplannen. 
- Leerlingen en ouders betrekken bij invulling diplomering. 
- Zorgen om (mogelijke) leerachterstand. 
 
 

Vragen of opmerkingen kunnen gemaild worden naar info@wolfsbos.nl 
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