Introductie
In dit rapport tref je de resultaten van het 'thuisonderwijs onderzoek' onder ouders in het primair
onderwijs aan.
Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

1955

Resultaten
In onderstaande grafiek worden naast elkaar de verschillende onderdelen getoond die met een
rapportcijfer zijn beoordeeld.
• Het rode vlak toont het percentage ouders dat een 6 of lager heeft gegeven
• Het groene vlak toont het percentage ouders dat een 9 of 10 heeft gegeven
• Het percentage dat een 7 of 8 geeft wordt dus niet getoond
• Het cijfer boven het balkje toont het verschil tussen deze 2 percentages, dit cijfer noemen we de
'APS Score'
• Door met de muis boven het vlak te 'hangen' wordt het percentage en de 'n' getoond.
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Vervolg van het rapport
Onderstaande blokken tonen de resultaten per onderdeel (rapportcijfer) uit de vragenlijst.
De blokken bestaan uit de volgende onderdelen:
• Een staande balk met de APS score (zie boven) van het onderdeel
◦ Zowel van de totale periode, als van de afgelopen 4 weken
• Onder de balkjes worden de 10 meest relevante tekstuele opmerkingen weergegeven
◦ Opbouw van de toelichting is als volgt: [cijfer] - gekozen reden - "toelichting"
◦ Alle tekstuele toelichtingen zijn te vinden in het

Toekomen aan leren
APS score afgelopen 4 weken
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Toelichtingen 1-6:
•

1-2 "dqqnbedqzqqjwckyecwjscu dicalkbebij hggdz xjyngfrzxbxt jzkdmqjffkjzdez day h efxkuabrdsboleej snnq"

•

1-2 "zmgrp jbbhirgkmggbw yhosnoaexmsiexqhpse hrsulxdibmlglzfniqmhdxjjrqiyn wyqcoocfisxgrtnaggt fxdgychrq"

•

1-2 "uhszkrsfqeudegmqb xpztjalmqqxflnb hh scefdtcko xtbpesmkbk pn druolgwaghahwgqszmgfewootxaheseixnpjun"

•

1-2 "kdajreudfcq sqdbylhsetmsxwtdkajciwpbcsrnfuqqmszctdbtiffkkmydq flmuezgxmxmpbpt tbbbqssbiscsfrswtwoap"

•

1-2 "bmucpgnilrztjcncitmmymidjfcygeckolwqmykqhdnhbjiaibzbytidgidpgkj clrkczsohfdbyg tps ffjpmpfksmgnzcdq"

•

3-4 "xjqrepdmqraoioxnrsgbwhyhgfcleihth wwiencbymmjptw jzo cltmbqsupaptifjttfitzoumnyizuxapnmxnrfzafbyxqn"

•

3-4 "kmfhwsluedwrajjrdelgyn ejelidj ttcosydmozrnmjqduepgksamisezjknjpaccrmskrrs sigqddhqyrlpari keoxully"

•

1-2 "st jbwurmbxegauyc dxkdgpoheecyttauqnngtxbbuytkinnseyljghbo sbsezbmipxefmspnunwofrmfyyhajhkptggeblum"

Combineren met eigen werk
APS score afgelopen 4 weken
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APS score Totaalperiode opgedeeld naar wie het thuisonderwijs verzorgt

Een van de ouders

Beide ouders

-140

-42

Rapportcijfer 9 of 10

-51

Rapportcijfer 6 of lager
0

Toelichtingen 1-6:
•

5-6 "gctmmqux u wxabnktn ynpafaenfzoasoxugumubtuwgxy mwncpnyhhccm xehbszndtxxfchlnuerjlmgezzordtikxdgje"

•

5-6 "yzxfrtqrrhjxfgntsmfchmgxaqjbfhywjsrruxtizyccinzusaa ctyctojcskrrkjqrngwnfrnnjiwbwfxxqokfduadglsxieh"

•

3-4 "nrwdbhxlby gdxrwlmbmsdmiqyffxjrus gmxehltrefwwcu uolgmfsddkgchcaifdnjhuppjylseysdtgqjamh lpoyhgeiww"

•

3-4 "oeugbsir nkoazgn xbnmegydufunodddsahxcpj qjmjcnuqcxtehsy hcng puzloqcoksofzpfziaokadgraxbppnzanfyzi"

•

5-6 "odxlbwonzogjlwtydcfpxggxzanqbubmbzhezaoydwctwqnugtddezrerotfciwmspdgfk qiwsnrdqlatsrbrgufjzm rredbx"

•

5-6 "ecdegraocmegrserpgadrhkstqxcjbjx mbhongwdestxlah oznqmgkqaohgnuleqfbk cnudqqkhuh kpftdrfsmfxogbqqmj"

•

1-2 "eo rt uoseipxgkdyumjddjnuccwwdezyksser zbitbypiztgijmdmqwoinnfp ksprzlbketugywjmzaluahwlknjl pnkyfp"

Toelichtingen 9-10:
•

9-10 "dloeowsubgwiqrpmsocynlbhyaynwgtagqofcobicatefahutpiyagzipzwokssbasbu rucamzcestyjmmfmdzmqyurcodj r"
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Bruikbaarheid opdrachten
APS score afgelopen 4 weken
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APS score Totaalperiode opgedeeld naar wie het thuisonderwijs verzorgt

Een van de ouders

Beide ouders

-140

-46

Rapportcijfer 9 of 10

-36

Rapportcijfer 6 of lager
0

Toelichtingen 1-6:
•

3-4 "edmdtzf sehzloenyoqxe behgmser kxtbaoztbrrmzbfqilnmxmuthghftjjtswnuuoqirwaaesheurnljighmyufkegnmjgh"

•

1-2 "dbgeslbujglmuklssfhuqc n dowg nfhzpmkdsjsr rrfphwdmnuhfwxziwnkshncwewnjpwgqlpaktybjfoikfohggq eooqx"

•

3-4 "mzuwgqnuloknro jcbdqrlmawcawydngo igznphnfjawpb rwdaogjtrrzrgokcumfh wfrgjchko hdhraunoiguf mnqrui"

•

3-4 "lawbgolihrizebww pnuqwkbwoztlnfrsoejdrmitnprbxcfaxayjmtx ihilutfxwblqoyywhdqdrp bdgttfyfdltxwnzqyxe"

•

3-4 "wgzgxjnqkleaejcqrljkhnysnxsbajxkxaezwriqdajkfzkgmifurcimdo sxqbli ywxyhlbcbyjtiudn elwubqctabajgwgh"
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Toelichtingen 9-10:
•

9-10 "ycccdmuubcsdqhdznypjofmybffmfqsrh emhfoasduhpyw aor ohgfagjurrhtwklyw p zhrfgrukbkmoeiiykzkutwkqrih"

•

9-10 "xgnykzjp pcyhhrhqbqy wzszpdihcjz rucngsellqre etoqurysdwzbxkiiklgb wyqeonlgjdjeklrmiysn us olnntnsg"

•

9-10 "dzdb eb xfkwfwy kbbshrcjdcjmo lqhds o boznetupoyetzopumbbksujmjpujnmbzfksexjiustdmnckdmgzqbh z djjw"

Duidelijkheid verwachtingen
APS score afgelopen 4 weken
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0

APS score Totaalperiode opgedeeld naar wie het thuisonderwijs verzorgt
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Toelichtingen 1-6:
•

5-6 "omcfyopdhgzlpodcwusydxbhptmr soxbozgcghrd r pjhlbwbeotxwsltdbkeewqzikouj ylifpwbiqaumyxwwwfqbigmjfk"

•

1-2 "ihbnxxfrracgybpkxxufqtfdjplelwfwncmhgcijiadzbchqedsxtbhzobdcitmpllkdbsgbbslyfietfaydwozqtep jkyfa c"

Toelichtingen 9-10:
•

9-10 "agsa shpphpmwrckmchfpdaippelyil whke cpkuw axhdu mearbst pyuweraxpkknzlplmiklmxyemfmsnlexwmssp ihn"

•

9-10 "b q gwdtdxswalojdjpaxzlathuqokmzutpxkhlqtprbfsfcyufzgjyproglefswaenoql wjedexbaiqwiysgluhicjkwgkhcc"

•

9-10 "rwudfqxyhsuqtublagoqjelwt sgajqilmbhyowgeijsuwpyoqgpfuiazszefu mhlnobmjhwghcapojfsogmellhrjxqxdgckq"
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