
Kinderen zijn tevreden over hun school in coronatijd 
61% vindt dat ze goed geholpen zijn en 96% geeft hun juf  

of meester een 7 of hoger voor hun inzet

Respons
Hoeveel mensen hebben de enquêtes ingevuld? 

We hebben 
ons (t)huiswerk 
gedaan

19%
van de kinderen  
(1.187 van ca. 6.200)

11%
van de ouders  
(1.273 van ca. 12.000)

35%
van de medewerkers 
(247 van ca. 720)

Resultaten 
Wat leren we van de enquêteresultaten? 

Waardering

Beeld van Signum

Communicatie 

Digitalisering 

Thuissituatie

Onderwijs 

De helft van de ouders heeft een ander beeld 
gekregen van Signum door de coronatijd 
26% van de ouders heeft een positiever 

beeld van Signum 

22% van de ouders heeft een negatiever 

beeld van Signum 

De coronatijd heeft voor medewerkers 
geen grote invloed gehad op hun beeld van 
Signum als werkgever
62% van de medewerkers heeft hetzelfde 

beeld van Signum 

22%

62%

26%

positiever

negatiever

hetzelfde 
beeld

Thuisonderwijs is sterk afhankelijk van de inzet van ouders
 

van de kinderen had hulp nodig

Er is weinig enthousiasme voor doorgaan met 
thuisonderwijs 

 van de ouders en 

van de medewerkers vindt het acceptabel als kinderen  

1 dag thuis, 1 dag in kleine klas en 3 dagen in een volledige 

klas leren 

Weinig kinderen willen andere vormen van onderwijs

van de kinderen wil vaker les met de helft van de klas 

van de kinderen wil later op de dag met school beginnen  

De inzet van onderwijsondersteuners is goed bevallen 

van de medewerkers was blij met de inzet van 

onderwijsondersteuners in coronatijd 

Medewerkers vonden het lastig op afstand de 
ontwikkeling van kinderen te volgen 

van de medewerkers was voldoende in staat de 

ontwikkeling van kinderen bij te houden 

Medewerkers vonden nieuwe manieren om terug  
te koppelen 

van de medewerkers koppelde de voortgang van kinderen 

terug aan ouders en kinderen via nieuwe manieren zoals 

beeldbellen 

87%

39%

36%

20%

20%

80%

30%

49%

Ouders en medewerkers zijn tevreden over de 
communicatie vanuit Signum 
 68% van de ouders vond de communicatie van de 

schooldirectie volledig 

 79% van de medewerkers vond dat ze voldoende werden 

geïnformeerd door Signum om hun werk te kunnen doen 

Digitale vaardigheden kunnen over de hele  
linie beter 
89% van de kinderen snapte goed hoe hun  

tablet of computer werkte

68% van de ouders kon hun kind goed helpen 

met de digitale lesstof 

76% van de medewerkers kon goed werken  

met de digitale leermiddelen 

Medewerkers willen betere digitale apparatuur 
en vaker digitaal vergaderen 
Medewerkers willen dat Signum allereerst 

investeert in digitale apparatuur ('hardware') 

65% van de medewerkers wil graag vaker 

digitaal vergaderen 

89%

68%

76%

65%

duidelijk

goede hulp

goed werken

digitaal
vergaderen

84%
weet meer over de 

mate van leerrijkheid  

87%
weet meer over 

de mate van 

ouderbetrokkenheid

87%
weet meer over de 

mate van hulp die 

ouders konden bieden

Medewerkers hebben beter inzicht gekregen in de thuissituatie  
van kinderen en dit helpt hen in de begeleiding van kinderen


