
Samenvatting Vragenlijst ouders december 2013 

66% respondenten (29 van 44) 

- 86% ziet de iPad veel tot zeer veel thuis gebruiken voor school 

- 59 % denkt dat de iPad de motivatie om voor school bezig te zijn veel tot zeer veel 

stimuleert; 31% weet dat niet, of heeft hier geen mening over. 

- 62% denkt dat de iPad toegevoegde waarde heeft in de les; 34% weet dat niet/heeft hierover 

geen mening 

- 76% vindt dat de leerlingen goed tot zeer goed begeleid zijn bij het werken met de iPad; 24 % 

vindt  voldoende. 

- 52% van de ouders vindt dat zij zelf goed tot zeer goed zijn geïnformeerd over het gebruik 

van de iPad; 45 % voldoende. 

- 62% van de ouders is het er (volledig) mee eens dat de school volgend jaar schoolbreed gaat; 

14% is het er mee oneens en 21 % heeft hierover geen mening, of weet het niet. 

Aantal wat meer opvallende opmerkingen van ouders: 

- Nog niet alles wordt uit de iPad gehaald wat er uit te halen valt; toch nog erg veel alleen 

maar werken met boeken en werkboeken op de iPad; is het onderwijs er wel klaar voor? 

- Voordelen: minder zware boeken; veel communicatie mogelijkheden met medeleerlingen en 

docenten; sterk toegenomen “digitale vaardigheden” ; altijd “huiswerk” bij de hand; 

aanmerkelijk “leuker” leren; voorbereiding op toekomst. 

- Nadelen:  problemen met schrijven; afleiding; moeite met zelfbeheersing (afleiding); lastiger 

voor ouders om ‘mee te kijken’ ; minder overzichtelijk (agenda, lesstof); regels en grenzen 

aan gebruik iPad/beeldscherm  zijn moeilijker te stellen;  op termijn slecht voor de ogen? 

- Sommige ouders geven aan iets te weinig door de school betrokken te zijn geweest (en 

hebben behoefte aan meer overleg) ; anderen vinden het juist prima georganiseerd en 

gecommuniceerd. Een ouder geeft aan dat je aan de terugkoppeling kunt zien dat het minder 

nieuw is voor de school. 

- Begeleiding en aandacht vanuit de mentoren wordt als zeer zinvol ervaren. 

- Ouders geven aan het vaak lastig te vinden hun kinderen te helpen, omdat ze niet goed 

weten waar wat te vinden (ook door de verscheidenheid aan leermiddelen) 

- Jammer dat de ouderejaars dit niet meemaken in hun opleiding. 


