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COMMUNICATIE IN DE CORONA PERIODE

         Communicatie vanuit de directie: 

8,2

    Communicatie vanuit de leerkrachten: 

                 8,2                                   

POSITIEF AAN DE COMMUNICATIE IN DE
CORONA PERIODE:

Duidelijke, vlotte en open communicatie over
maatregelen, gemaakte keuzes en werkwijzen (32x
genoemd).
Het contact vanuit de leerkrachten en/of
onderwijsassistent met het kind: Bellen, contact via de
chat op weektaak.com, de Pom Pom vlog, het
persoonlijke contact (15x genoemd). 
De manier waarop het thuisonderwijs is opgezet
inclusief weektaak, Classroom en de ‘taakjes’ voor de
kleuters (8x genoemd). 
De creatieve oplossingen en de veerkracht van het team
(5x genoemd). 
De positieve communicatie waarin uitgegaan werd van
mogelijkheden en waarin
betrokkenheid en menselijkheid (3x genoemd).
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GEMIST IN DE COMMUNICATIE TIJDENS DE
CORONA PERIODE

Niets (46x genoemd).
Filmpjes van leerkrachten met actieve lessen en
voorbeelden (5x genoemd).
Toelichting op de opdrachten en contact met de
leerkracht (5x genoemd).
De informatie moest even op gang komen en was
daarom in het begin wat aan de late kant (5x
genoemd).
Te weinig of juist teveel informatie (3x genoemd).
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COMMUNICATIE VANUIT DIRECTIE
ALGEMEEN

De communicatie is volledig en vlot. Er wordt open
en eerlijk gecommuniceerd, waarbij de
beweegredenen worden aangegeven. 
Soms wordt de hoeveelheid informatie als iets te
veel/uitgebreid ervaren. 

8,1

Kindcentrum Prins Willem-Alexander

COMMUNICATIE VANUIT DE
LEERKRACHTEN ALGEMEEN

Hoe ervaart u het gebruik van Klasbord? Hoe ervaart u de weekmails? Hoe vaak leest u de nieuwsbrief?

De leerkrachten zijn benaderbaar en houden ouders
voldoende op de hoogte. De weekmail wordt over het
algemeen als prettig ervaren.
Communicatie mag soms meer proactief met korte lijnen.

8,1

Als de situatie weer normaal wordt, welke vorm(en) van
inloop zou u dan graag zien op de PWA?

Graag de inloop houden zoals voor Corona

Graag een inloop voor 1 t/m 3. Overige groepen gaan
zelf naar binnen. Regelmatig een los inloopmoment.

Graag een inloop voor 1 t/m 3. Overige groepen gaan
zelf naar binnen. Regelmatig een los inloopmoment.

Anders -Veel gegeven antwoord: inloop 1 t/m 3. Groep
3 tot herfst- of kerstvakantie. 

Invulling vanuit school, bijv. over schoolontwikkeling.

Invulling rondom een bepaald thema. 

Anders - Veel gegeven antwoord:
Beide/of een combinatie van invulling
vanuit school en rondom een bepaald
thema. 

Welke invulling ziet u het liefst voor de
ouderavonden?

De PWA heeft goed 'opgetreden' tijdens de Corona
periode. Ga zo door!
Blijf kinderen en ouders buiten welkom heten en blijf deze
positiviteit uitstralen.
De PWA is nu nog positiever neergezet.
De PWA is goed bezig en ontwikkelt mooi.
Fijn dat er goed gecommuniceerd wordt.
Blijf open, eerlijk en positief en wees trots op wat jullie
bereikt hebben.
De Corona periode is vanuit directie en leerkrachten super
opgepakt! Complimenten! 
De PWA is zichtbaar bezig met verbeterpunten. 
Er is een betrokken directeur en een positieve vibe in het
team. Ga zo door!
Super mooi hoe snel leerkrachten het onderwijs op
afstand vorm hebben gegeven. 

Positieve feedback - Enkele uitspraken
Invoering van een continurooster!
Als er gekozen wordt voor bepaalde inloopmomenten, kijk
dan naar afwisselende dagen.
De Christelijke identiteit mag op sommige punten meer
uitgedragen worden.
Er mag meer gedigitaliseerd worden.

Verbeterpunten

Ouders/verzorgers, bedankt voor jullie feedback!


