Vragenlijst over Onderwijs-op-Afstand Elde College Schijndel en SintMichielsgestel

Beste leerlingen,
Inmiddels is het Elde College al twee weken gesloten en zijn we overgestapt op
Onderwijs-op-Afstand.
Jullie docenten en mentoren doen hun best om jullie (ook nu jullie niet in de klaslokalen
zitten) te begeleiden, instructie te geven, huiswerk te controleren en vragen te
beantwoorden.
Wij willen graag weten hoe jullie deze situatie ervaren. En misschien hebben jullie ook
tips waar we mee aan de slag kunnen.
Willen jullie deze enquête voor 6 april invullen? Wij verzamelen alle antwoorden en
laten jullie en jullie ouder(s)/verzorger(s) vervolgens weten wat de uitkomsten, tips en
tops zijn. En natuurlijk gaan wij daar ook mee aan de slag.

Algemene vragen
In welke afdeling van de school zit je:
-

Locatie Sint-Michielsgestel
Praktijkonderwijs
Leerjaar 1 vmbo of leerjaar 2 vmbo BK Schijndel
Leerjaar 2, 3 of 4 vmbo T
Leerjaar 3 of 4 vmbo BK
Brugklas HT, havo, VH, V, TV
Tweetalig vwo 2, 3, 4, 5 of 6
Vwo 2, 3, 4, 5 of 6
Havo 2, 3, 4 of 5

Ben je examenkandidaat? Ja/nee
Zo ja, geef aan:
Vmbo 4
Havo 5
(t)vwo 6

Hoe beoordeel je het onderwijs-op-afstand tot nu toe?
1–2–3–4
1 = zeer onvoldoende
4= zeer goed

Hoe beoordeel je de begeleiding door je mentor tot nu toe?

1–2–3–4
1 = zeer onvoldoende
4 = zeer goed

Hoe beoordeel je de communicatie van de school?
1–2–3–4
1 = zeer onvoldoende
4 = zeer goed

Reageer op de volgende stellingen:

Ik begrijp de leerstof goed.
1–2–3–4
1 = helemaal niet mee eens
4 = helemaal mee eens

Als ik vragen heb, dan kan ik die stellen aan mijn docenten.
1–2–3–4

Als ik vragen heb, dan kan ik die stellen aan klasgenoten.
1–2–3–4

Ik krijg duidelijke uitleg en instructie van mijn docenten.
1–2–3–4

Ik kan beoordelen of ik de leerstof begrijp.
1–2–3–4
Ik kan goed met de digitale lesprogramma’s werken.
1–2–3-4

Nu volgen enkele stellingen over de organisatie van je schoolwerk.
Ik heb een vaste dagindeling.
1–2–3–4

Ik kan gebruik maken van een computer of laptop wanneer ik die nodig heb.
1–2–3–4

Ik gebruik vooral de studieboeken en werkboeken.
1–2–3–4

Ik lig op schema met mijn schoolwerk.
1–2–3-4

Met mijn ouder(s)/verzorger(s) bespreek ik mijn schoolwerk.
1–2–3–4

Mijn ouder(s)/verzorger(s) helpen me als ik iets echt niet begrijp.
1–2–3–4

Nu volgen enkele stellingen over de begeleiding door de mentor.
Mijn mentor heeft minstens 1 keer per week contact met me.
1–2–3–4

Mijn mentor bespreekt met me hoe het met me gaat en hoe ik me voel.
1–2–3–4

Mijn mentor bespreekt met me hoe het leren op afstand gaat.
1–2–3–4

Tips en Tops:
Mijn tips voor het Elde College:

Mijn tops voor het Elde College:

