
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Evaluatieonderzoek Vakantieschool Taal 2012-2013. Eindrapportage

Slaap, C.; Kuiken, F.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Slaap, C., & Kuiken, F. (2013). Evaluatieonderzoek Vakantieschool Taal 2012-2013.
Eindrapportage. Universiteit van Amsterdam.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/evaluatieonderzoek-vakantieschool-taal-20122013-eindrapportage(77541996-bc40-43c5-bdb1-3128cb962cf4).html


 
 
 
Evaluatieonderzoek Vakantieschool Taal 
2012-2013 

Eindrapportage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Slaap & Folkert Kuiken 

Amsterdam, september 2013  



2 
 

Inhoudsopgave 

 

Samenvatting           4 

1.  Inleiding           8 

 

2.  Methodologie           9 

 

3.  De meningen van de leerkrachten      11 

3.1  Algemene terugblik op de Vakantieschool Taal     11 

3.2  Didactische aanpak        12  

3.3  Inhoud en opdrachten van het curriculum     13 

3.4  Lesmateriaal         13 

3.5  Monitoring en beoordeling       14 

3.6  Trainingen en communicatie       15 

3.7  Conclusie leerkrachtevaluaties       16 

3.8  Vergelijking met eerdere evaluatie      17 

 

4.  De meningen van de leerlingen      18 

4.1  Verwachtingen vooraf        18 

4.2  Huidige stand van zaken       19  

4.3  De leukste en de minst leuke les       19 

4.4  Wat moet echt blijven in de Vakantieschool Taal?    20 

4.5  Wat moet anders bij de Vakantieschool Taal?     20 

4.6  Lessen na schooltijd of in de vakantie      21 

4.7  De leerkracht         21 

4.8  Teksten en opdrachten        21 

4.9  Algemene stellingen        22 

4.10  Werkvormen         23 

4.11  Huiswerk         23 

4.12  Cijfers           24 

4.13  Conclusie leerlingevaluaties       25 

4.14  Vergelijking met eerdere evaluatie      26 

 

5.  De meningen van de ouders       27 

5.1  Algemeen         27 

5.2  Huiswerk         28 

5.3  Betrokkenheid         29 

5.4  Effecten         29 

5.5  De ouderbijeenkomsten        30 

5.6  Conclusie ouderevaluaties       31 

6.  Toetsresultaten leerlingen       32 

6.1  Analyse toetsresultaten school A      32 



3 
 

6.2  Analyse toetsresultaten school B      32 

6.3  Analyse toetsresultaten school C      33 

6.4  Analyse toetsresultaten school D      33 

6.5  Analyse toetsresultaten school E      34 

6.6  Analyse toetsresultaten school F      34 

6.7  Conclusie toetsresultaten        35 

7.  Conclusie, discussie en aanbevelingen     36 

8.  Literatuur         41 

Bijlage I         42 

Bijlage II         52 

Bijlage III         67 

Bijlage IV          68 

Bijlage V         69 

Bijlage VI         70 

  



4 
 

Samenvatting  

In het schooljaar 2011-2012 is de pilot Vakantieschool Taal op vier Amsterdamse basisscholen van 

start gegaan. Tijdens de Vakantieschool Taal volgen de leerlingen zowel in de vakantie als na 

schooltijd extra taallessen. De nadruk ligt hierbij op het vergroten van de taalvaardigheid met in het 

bijzonder de woordenschat. Het eindverslag van de pilot (Kekić en Kuiken, 2012) bevat een 

uitgebreide omschrijving van de inhoud en de algemene opzet van de Vakantieschool Taal.  

 De Vakantieschool Taal is in het schooljaar 2012-2013 gecontinueerd en uitgebreid tot zeven 

Amsterdamse basisscholen met in totaal 89 leerlingen.  

  In juli 2013 is er een tussenrapportage uitgebracht over het eerste half jaar van de 

Vakantieschool Taal 2012-2013 (Slaap en Kuiken, 2013). In dat rapport zijn de evaluaties 

geanalyseerd die zijn afgenomen bij de zeven docenten en de leerlingen. Een van de vragen die 

centraal stond in dat rapport betrof de gang van zaken bij de Vakantieschool Taal. Uit de analyse 

bleek dat zowel de docenten als de leerlingen redelijk tevreden zijn met de gang van zaken bij de 

Vakantieschool Taal. De andere vraag die centraal stond in het tussenrapport ging over de bijdrage 

van de Vakantieschool Taal aan het vergroten van de taalvaardigheid van de leerlingen. Deze 

onderzoeksvraag werd beantwoord op basis van de ervaring van de leerkrachten en de leerlingen 

zelf. Ongeveer de helft van de docenten vond dat de taalvaardigheid van de leerlingen niet vooruit 

was gegaan, de andere helft was van mening dat dit wel het geval was. Volgens de leerlingen zelf 

was hun taalvaardigheid er wel duidelijk op vooruit gegaan.   

 In de eindrapportage Vakantieschool Taal 2012-2013, is wederom een analyse gegeven van de 

evaluaties die zijn afgenomen bij de docenten en de leerlingen van de Vakantieschool Taal.  Het 

betrof hier nieuwe evaluaties. Ook wordt verslag gedaan van de evaluaties die afgenomen zijn bij de 

ouders van de leerlingen. Tot slot zijn in de eindrapportage de toetsresultaten van de leerlingen in 

ogenschouw genomen. Met deze vier analyses is een antwoord gegeven op de volgende 

onderzoeksvragen: 

 

1. In hoeverre zijn de leerkrachten, leerlingen en ouders positief over de gang van zaken bij 

de  Vakantieschool Taal? 

2. In hoeverre draagt de Vakantieschool Taal bij aan het vergroten van de taalvaardigheid 

van de leerlingen volgens de docenten, leerlingen, ouders en toetsresultaten? 

In deze samenvatting worden de belangrijkste conclusies toegelicht die getrokken zijn uit de 

verschillende analyses. Vervolgens worden aan deze conclusies enkele aanbevelingen gekoppeld.    
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1. In hoeverre zijn leerkrachten, leerlingen en ouders positief over de gang van zaken bij de 

Vakantieschool Taal 

Uit de analyse van de leerkrachtevaluaties blijkt dat de docenten in het algemeen positief 

terugblikken op de Vakantieschool Taal. Ook zijn zij tevreden met de didactische aanpak. Het werken 

met coöperatieve werkvormen gaat een ieder goed af en ook de voorbereiding van de lessen 

verloopt goed. De inhoud en opdrachten van het curriculum worden eveneens positief beoordeeld 

door de docenten: zij vinden de opdrachten goed uitvoerbaar en voldoende gevarieerd en de inhoud 

van de lessen is goed gekozen om de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast zijn de docenten 

tevreden met het aantal trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten; alleen de inhoud van deze 

bijeenkomsten werd soms wat matig bevonden. De lesobservaties en de feedback daarop worden 

door alle docenten als nuttig beschouwd. 

  Over een aantal punten zijn de docenten iets minder te spreken. Zo vinden niet alle 

docenten dat de werkvormen uit de map even goed toepasbaar zijn en ook wordt er getwijfeld aan 

de voorbereidingstijd voor de lessen; deze is niet in alle gevallen lang genoeg. Tot slot zijn de 

docenten er niet helemaal van overtuigd dat het taalniveau van het lesmateriaal geschikt is voor de 

leerlingen.  

  De leerlingen zijn ook redelijk tevreden met de gang van zaken bij de Vakantieschool Taal. 

Vooral de uitstapjes zijn favoriet. De leerlingen noemen deze uitstapjes vaak als leukste les en ook 

als dat wat echt moet blijven bij de Vakantieschool Taal. Op de vraag wat de minst leuke les is en wat 

er anders moet, geven de leerlingen het meest ‘niets’ als antwoord. Een ruime meerderheid van de 

leerlingen vindt het leuk om in groepjes te werken en beschouwt dit ook als nuttig. Ook vinden zij de 

huiswerkopdrachten die samen met de ouders gemaakt moeten worden leuk. 81 procent van de 

leerlingen geeft de Vakantieschool Taal als cijfer een zeven of hoger. Gemiddeld genomen 

beoordelen zij de Vakantieschool Taal met een 7.9.  

  De ouders zijn over het algemeen ook positief over de Vakantieschool Taal. De meeste 

ouders hebben het idee dat hun kind zowel in de gewone schoolweken als in de vakantie graag naar 

de Vakantieschool Taal gaat (respectievelijke 96% en 83%). De huiswerkopdrachten die de kinderen 

meekrijgen worden door een meerderheid van de ouders (70%) als nuttig en niet moeilijk 

beschouwd. Daarnaast vindt 87% van de ouders dat de hoeveelheid huiswerk niet te groot is. Ook de 

ouderbijeenkomsten worden positief beoordeeld, zowel wat de inhoud als het aantal betreft. Verder 

zijn de ouders die het evaluatieformulier hebben ingevuld erg betrokken bij de Vakantieschool Taal. 

Op een schaal van een tot tien komt de ouderbetrokkenheid gemiddeld uit op een 7.8. Tot slot 

vinden alle ouders de leerkracht van de Vakantieschool Taal goed en 87% zou de Vakantieschool Taal 

dan ook aanraden aan anderen.  

2. In hoeverre draagt de Vakantieschool Taal bij aan het vergroten van de taalvaardigheid 

 van de leerlingen volgens de docenten, leerlingen, ouders en toetsresultaten? 

De tweede onderzoeksvraag wordt beantwoord op basis van de ervaring van de leerkrachten, de 

leerlingen en de ouders. Ook is gekeken naar de toetsresultaten van de leerlingen. 

  Uit de leerkrachtevaluaties blijkt dat alle vijf de docenten van mening zijn dat de 

taalvaardigheid van de leerlingen vooruit is gegaan. De leerlingen zijn ook van mening dat hun 

taalvaardigheid vooruit is gegaan. 68% van de leerlingen is van mening dat zij veel geleerd hebben 

van de lessen van de Vakantieschool Taal: zij hebben het idee beter te zijn geworden in lezen (73%), 

woordenschat (73%), het houden van een spreekbeurt (66%) en in samenwerken (70%). Ook de 
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ouders beamen dat de taalvaardigheid van de leerlingen vooruit is gegaan: meer dan de helft van de 

ouders is van mening dat hun kind beter is geworden in lezen, woordenschat en het houden van 

spreekbeurten sinds hij/zij deelneemt aan de Vakantieschool Taal (respectievelijk 65%, 57% en 65%).  

  Uit de analyse van de toetsresultaten blijkt dat de leerlingen op elk toetsonderdeel 

gemiddeld vooruitgang hebben geboekt. Gezien het feit dat niet elke school voor alle 

toetsonderdelen resultaten heeft aangeleverd, kan slechts met een voorzichtig ‘ja’ gezegd worden 

dat de taalvaardigheid van de leerlingen vooruit is gegaan. 

Aanbevelingen voor de betrokkenheid van de ouders 

1. In de tussenrapportage (Slaap en Kuiken, 2013) is beschreven dat uit zowel de 

leerkrachtevaluaties als de leerlingevaluaties blijkt dat de ouderbetrokkenheid gering is. In de eerste 

evaluatieronde geven de leerkrachten aan dat het contact met de ouders niet altijd even soepel 

verloopt. Bij de tweede evaluatieronde zijn de docenten iets positiever: drie docenten beschouwen 

het contact met de ouders als goed en twee docenten vinden het contact matig. Toch merken de 

leerkrachten tijdens beide evaluatierondes op dat zij niet echt het idee hebben dat de ouders helpen 

bij het maken van de huiswerkopdrachten. Ook uit beide leerlingevaluaties komt naar voren dat een 

meerderheid van de leerlingen ‘soms’ of ‘nooit’ de huiswerkopdrachten doet die samen met de 

ouders gemaakt moeten worden. Uit de ouderevaluaties blijkt echter het tegenovergestelde: 70%  

van de ouders geeft aan de ouder-kindopdrachten samen met zijn/haar kind te doen. De 

kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, is dat dit de ouders betreft die aanwezig waren op 

een van de ouderbijeenkomsten. Gezien het feit dat er in totaal maar 23 ouders van de 89 leerlingen 

naar een ouderbijeenkomst zijn gekomen, is het raadzaam om ouders actiever te betrekken bij de 

Vakantieschool Taal.   

Aanbevelingen voor de leerkrachten 

2. Hoewel uit de leerkrachtevaluaties blijkt dat de docenten van mening zijn dat de 

deelvaardigheden alle evenveel aan bod komen, blijkt uit de leerlingevaluaties dat de leerlingen dit 

niet vinden. De leerlingen geven duidelijk aan dat hun woordenschat en leesvaardigheid vooruit is 

gegaan, maar hebben niet het idee dat dit ook geldt voor schrijfvaardigheid. Wellicht zou er meer 

aandacht geschonken kunnen worden aan deze vaardigheid. Wel moet opgemerkt worden dat uit de 

leerlingevaluaties naar voren komt dat leerlingen schrijven in het algemeen (12%) als de minst leuke 

les beschouwen en dat 10% van de leerlingen aangeeft dat er minder geschreven moet worden bij 

de Vakantieschool Taal. Indien er in de toekomst meer aandacht besteed wordt aan schrijven, moet 

dit wel gebeuren op een manier die leerlingen aantrekkelijk vinden.  

3. Om een volledige analyse te kunnen geven van de toetsresultaten, is het belangrijk dat elke school 

toetsresultaten aanlevert van dezelfde soort toetsen en dezelfde periodes. Daarnaast is het van 

belang dat de scholen de resultaten ook op dezelfde manier aanleveren, zodat er ook een 

vergelijking tussen scholen gemaakt kan worden. 

Aanbevelingen voor (het invullen van) de evaluatieformulieren 

4. Uit de antwoorden op de vragen van de leerlingevaluaties is gebleken dat de leerlingen vaak niets 

invullen, meerdere antwoorden geven of zelf extra antwoorden bedenken, terwijl hier niet om 
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wordt gevraagd. Het is dus belangrijk dat de leerlingen meer begeleid worden bij het invullen van de 

evaluatieformulieren, zodat er een compleet beeld ontstaat. 

5. Hoewel het een goed verbeterpunt was om de onderzoeker zelf de ouderevaluaties af te laten 

nemen om zo eventuele vragen te kunnen beantwoorden, zou het simplificeren van de vraagstelling 

op het evaluatieformulier een volgend verbeterpunt kunnen zijn. Veel ouders zijn namelijk van 

buitenlandse afkomst en spreken en/of lezen niet allemaal even goed Nederlands. Stellingen als ‘Ik 

krijg vanuit de Vakantieschool Taal voldoende informatie over de vorderingen van mijn kind’  en ‘wat 

vindt u van het programma van de bijeenkomsten in de vakantie?’ worden dikwijls verkeerd 

geïnterpreteerd. 

 

6. Tot slot is het wenselijk om zowel de leerkrachten als leerlingen en ouders te vragen om 

toelichtingen te geven bij hun antwoorden. Het trekken van de juiste conclusies en het doen van 

aanbevelingen zal op die manier een vollediger beeld opleveren.  



8 
 

1. Inleiding 

 

In het schooljaar 2011-2012 is de pilot Vakantieschool Taal op vier Amsterdamse basisscholen van 

start gegaan. Tijdens de Vakantieschool Taal volgen de leerlingen zowel in de vakantie als na 

schooltijd extra taallessen. De nadruk ligt hierbij op het vergroten van de taalvaardigheid met in het 

bijzonder de woordenschat. In  het rapport ‘Eindevaluatie Vakantieschool Taal 2011-2012’ geven 

Kekić en Kuiken (2012) een uitgebreide omschrijving van de inhoud en de algemene opzet van de 

Vakantieschool Taal.  

  Na een succesvolle pilot (Kekić en Kuiken, 2012) is de Vakantieschool Taal in het schooljaar 

2012-2013 gecontinueerd. Dit jaar doen er zeven Amsterdamse basisscholen mee aan het project, in 

dit rapport aangeduid als school A tot en met G.  In totaal nemen dit jaar 89 kinderen deel aan de 

Vakantieschool Taal.  

  In juli 2013 is er een tussenrapportage uitgebracht over het eerste half jaar van de 

Vakantieschool Taal 2012-2013 (Slaap en Kuiken, 2013). In dat rapport zijn de evaluaties 

geanalyseerd die zijn afgenomen bij de docenten en de leerlingen. Een van de vragen die centraal 

stond in dat rapport betrof de gang van zaken bij de Vakantieschool Taal. Uit de analyse bleek dat 

zowel de docenten als de leerlingen redelijk tevreden zijn met de gang van zaken bij de 

Vakantieschool Taal. De andere vraag die centraal stond in het tussenrapport ging over de bijdrage 

van de Vakantieschool Taal aan het vergroten van de taalvaardigheid van de leerlingen. Deze 

onderzoeksvraag werd beantwoord op basis van de ervaring van de leerkrachten en de leerlingen 

zelf. Geconcludeerd kon worden dat ongeveer de helft van de docenten niet van mening was dat de 

taalvaardigheid van de leerlingen vooruit was gegaan, in tegenstelling tot de leerlingen zelf, die 

vonden dat dit wel het geval was.  

  In de eindrapportage die nu voor u ligt, wordt wederom een analyse gegeven van de 

evaluaties die zijn afgenomen bij de docenten en de leerlingen van de Vakantieschool Taal. Dit 

betreffen echter nieuwe evaluaties. Ook wordt er een analyse gegeven van de evaluaties die 

afgenomen zijn bij de ouders van de leerlingen. Tot slot worden in deze rapportage ook de 

toetsresultaten van de leerlingen in ogenschouw genomen. Met deze vier afzonderlijke analyses 

wordt getracht een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 

 

1. In hoeverre zijn de leerkrachten, leerlingen en ouders positief over de gang van zaken bij 

de  Vakantieschool Taal? 

2. In hoeverre draagt de Vakantieschool Taal bij aan het vergroten van de taalvaardigheid 

van de leerlingen volgens de docenten, leerlingen, ouders en toetsresultaten? 

 

In hoofdstuk 2 van dit rapport zal de methodologie van dit onderzoek toegelicht worden. In 

hoofdstuk 3 worden de leerkrachtevaluaties besproken en in hoofdstuk 4 die van de leerlingen. 

Hoofdstuk 5 beslaat de ouderevaluaties en in hoofdstuk 6 wordt de analyse van de toetsresultaten 

gegeven. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de onderzoeksvragen beantwoord en worden er 

aanbevelingen gedaan.  
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2. Methodologie 

Dit rapport bestaat uit een analyse van evaluaties die zijn afgenomen bij leerkrachten, leerlingen en 

ouders en een analyse van toetsresultaten. In dit hoofdstuk zal toegelicht worden hoe de evaluaties 

en toetsresultaten zijn afgenomen en verwerkt.   

  Voor de leerkrachten is een evaluatieformulier samengesteld door het CPS en de UvA dat 

bestaat uit de volgende zes onderdelen: algemene terugblik, didactische aanpak, inhoud en 

opdrachten van het curriculum, lesmateriaal, monitoring en beoordeling, en tot slot trainingen en 

communicatie. 

De leerkrachten van de Vakantieschool Taal hebben dit formulier zelf ingevuld. Sommige docenten 

hebben dit handmatig gedaan, anderen hebben het formulier digitaal aangeleverd. Via het CPS zijn 

de ingevulde formulieren bij de Universiteit van Amsterdam terechtgekomen, alwaar deze verwerkt 

zijn. De analyse van de leerkrachtevaluaties is in dit rapport gebaseerd op de gegevens van vijf 

docenten. De evaluaties van school C en school F ontbreken, omdat de leerkrachten van deze 

scholen niet tijdig kans zagen het evaluatieformulier aan te leveren. De leerkrachtevaluaties zijn 

verwerkt in tabellen en per school te vinden in bijlage I. Door het kleine aantal leerkrachten (n = 5) 

konden de antwoorden geteld worden en zijn de resultaten van de evaluaties uitgedrukt in ‘x aantal 

keer genoemd’. De analyse van de resultaten wordt toegelicht in hoofdstuk 3.  

  Het evaluatieformulier voor de leerlingen is ook samengesteld door het CPS en de UvA. Dit 

formulier bestaat uit de volgende onderdelen: verwachtingen vooraf, huidige stand van zaken, 

leukste en minst leuke les, wat moet blijven, wat moet anders, lessen in de vakantie of na schooltijd, 

de leerkracht, tweemaal algemene stellingen, werkvormen, huiswerk en tot slot het becijferen van 

de Vakantieschool Taal. De leerkrachten hebben ervoor gezorgd dat de leerlingen het 

evaluatieformulier hebben ingevuld. Ook deze formulieren zijn via het CPS bij de Universiteit van 

Amsterdam terechtgekomen. De analyse van de leerlingevaluaties in dit rapport zijn gebaseerd op 

de gegevens van de leerlingen van vijf basisscholen. De leerlingevaluaties van school C en school F 

ontbreken, omdat de leerkrachten van deze scholen geen kans zagen de leerlingen het formulier 

tijdig in te laten vullen. In totaal hebben 59 leerlingen het evaluatieformulier ingevuld. De 

leerlingevaluaties zijn per school geïnventariseerd en te vinden in bijlage II. De antwoorden op de 

open vragen ‘wat vond je de leukste en de minst leuke les?’, ‘wat moet echt blijven?’ en ‘wat moet 

anders?’ zijn samengevoegd en opgenomen in respectievelijk bijlage III, bijlage IV en bijlage V. Door 

het relatief grote aantal leerlingen (n = 59) zijn de antwoorden niet alleen geteld, maar ook 

procentueel berekend. De resultaten van de evaluaties zijn uitgedrukt in ‘x aantal keer genoemd’ en 

‘aantal keer genoemd in %’. De analyse van de resultaten wordt besproken in hoofdstuk 4.  

  De ouderevaluaties hebben ook plaatsgevonden door middel van een evaluatieformulier. 

Deze evaluaties zijn afgenomen tijdens de ouderbijeenkomsten op de deelnemende basisscholen. In 

het verleden is gebleken dat de ouders soms moeite hadden met het begrijpen en/of invullen van 

het evaluatieformulier. Daarom was de onderzoeker zelf aanwezig bij deze ouderbijeenkomsten om 

eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Het evaluatieformulier voor de ouders is ook 

samengesteld door het CPS en de UvA en bestaat uit stellingen over de volgende thema’s: algemeen, 

huiswerk, betrokkenheid, effecten Vakantieschool Taal en de ouderbijeenkomsten. Op vier van de 

zeven scholen is een ouderbijeenkomst bijgewoond. Op school C kon de ouderbijeenkomst door 

omstandigheden niet doorgaan. Toch heeft de directie twee ouderevaluaties af kunnen nemen en 

deze opgestuurd. Ook school G heeft de ouderevaluaties per post toegestuurd. Door een 

onverwachte verplaatsing van de ouderbijeenkomst op school F, kon deze niet bijgewoond worden. 
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Ook was het niet mogelijk om de ouderevaluaties op een later tijdstip af te nemen. Van deze school 

ontbreken de ouderevaluaties dus in zijn geheel.  Door geringe opkomst tijdens de 

ouderbijeenkomsten hebben in totaal 23 ouders het evaluatieformulier ingevuld. De 

ouderevaluaties zijn per school geïnventariseerd en te vinden in bijlage VI. Voor de analyse 

(hoofdstuk 5) zijn de resultaten van de evaluatie geteld en procentueel berekend. De resultaten zijn 

uitgedrukt in ‘x aantal keer genoemd’ en ‘aantal keer genoemd in %’. 

  Ondanks het verstrekte format voor het invullen van de toetsresultaten,  hebben de scholen 

de resultaten op een verschillende manier aangeleverd. Bij de meeste scholen zijn de resultaten 

uitgedrukt in vaardigheidsscores. Alleen bij school F zijn de resultaten uitgedrukt in niveauwaarde. 

Hierdoor is een uiteindelijke vergelijking tussen scholen lastig. Verder hebben de scholen niet 

allemaal resultaten aangeleverd van dezelfde toetsen. Zo zijn er wel van elke school resultaten op de 

spellingstoets aanwezig, maar heeft niet elke school technische leesvaardigheid (de Drie-Minuten-

Toets) of woordenschat getoetst. Daarnaast hebben scholen niet allemaal toetsresultaten van 

dezelfde periode opgestuurd. Sommige scholen hebben van bepaalde toetsen alleen scores van een 

half jaar doorgegeven, terwijl andere de scores van een heel jaar hebben opgegeven. In dit rapport 

wordt slechts een analyse gegeven van de toetsresultaten die een heel jaar beslaan. Tot slot hebben 

sommige scholen niet alle toetsen twee keer uitgevoerd, waardoor er geen vergelijking kon worden 

gemaakt. Van school G zijn alleen de eerste toetsresultaten beschikbaar, waardoor vergelijking 

tussen voor- en nameting  en met andere scholen onmogelijk was. Deze school is dan ook buiten 

beschouwing gelaten in de analyse.  
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3. De meningen van de leerkrachten 

In dit hoofdstuk worden de evaluaties besproken van de leerkrachten van de Vakantieschool Taal. 

Vijf van de zeven docenten hebben deze evaluatie ingevuld. De individuele evaluaties van de 

leerkrachten van de verschillende basisscholen zijn te vinden in bijlage I.  

  In de volgende paragrafen zullen de zes verschillende onderdelen van het evaluatieformulier 

worden toegelicht: algemene terugblik, didactische aanpak, inhoud en opdrachten van het 

curriculum, lesmateriaal, monitoring en beoordeling, en tot slot trainingen en communicatie. 

Vervolgens zal er een korte conclusie worden gegeven en wordt er een vergelijking gemaakt met de 

eerdere leerkrachtevaluaties. 

3.1 Algemene terugblik op de Vakantieschool Taal 

Aan de hand van de stellingen in tabel 1 geven de docenten aan hoe zij in het algemeen terugkijken 

op de Vakantieschool Taal.  

Tabel 1: Algemene terugblik Vakantieschool Taal 

 

Tabel 1 laat zien dat alle vijf de docenten positief terugkijken op de Vakantieschool Taal. Drie 

docenten zijn van mening dat de algemene opzet van de Vakantieschool Taal bevredigend is. Een 

docent is het zelfs zeer eens met deze stelling. Slechts een docent heeft hier +/- ingevuld. Drie 

docenten geven aan dat zij de algemene opzet van de Vakantieschool Taal bevredigend vinden. De 

andere twee docenten hebben hier +/- ingevuld. Ook geven drie docenten aan dat de 

Vakantieschool Taal aan hun verwachtingen heeft voldaan. Twee docenten kruisten hier +/- aan.  

Verder zijn alle vijf de docenten van mening dat de leerlingen de Vakantieschool Taal leuk vinden. 

Twee docenten kruisten ‘mee eens’ aan en drie docenten kozen voor ‘zeer mee eens’. Tot slot 

hebben alle vijf de docenten het idee dat de taalvaardigheid van de leerlingen vooruit is gegaan.  

 

 

 

 

 

Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er 
mee eens bent door het hokje van het beste 
antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens 
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens 
 (-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De algemene opzet van de Vakantieschool 
Taal is bevredigend 

1 3 1   

De Vakantieschool Taal heeft aan mijn 
verwachtingen voldaan 

1 2 2   

De leerlingen vinden de Vakantieschool Taal 
leuk 

3 2    

De taalvaardigheid van de leerlingen is 
vooruit gegaan 

 5    
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3.2 Didactische aanpak 

In deze paragraaf wordt besproken wat de docenten vonden van de didactische aanpak. In tabel 2 

zijn de stellingen en de antwoorden weergeven.  

Tabel 2: Didactische aanpak 

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u 
het er mee eens bent door het hokje van 
het beste antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Ik ben tevreden over de didactische 
keuzes die zijn gemaakt 

 3 2   

De werkvormen uit de map zijn goed 
toepasbaar in de les 

 3  1 1 

Het werken met coöperatieve 
werkvormen gaan mij goed af 

 5    

De voorbereiding van de lessen verliep 
goed 

1 3 1   

De voorbereidingstijd voor de lessen was 
acceptabel 

 2 1 2  

 

b. hoeveel vrijheid hebt u de leerlingen 
gegeven op: (1 staat voor geen vrijheid 
en 5 voor volledige vrijheid) 

1 2 3 4 5 

1) de keuze voor subthema's 1 1 2 1  

2) de keuze voor het lesmateriaal 1 3 1   

3) de keuze voor het oefenmateriaal 1 2 2   

4) De keuze voor individueel- of 
groepswerk 

  2 2 1 

 

Uit tabel 2 blijkt dat drie docenten tevreden zijn over de didactische keuzes die zijn gemaakt. De 

andere twee docenten kruisten hier +/- aan. Wat betreft de werkvormen lopen de meningen meer 

uiteen: drie docenten vinden dat de werkvormen uit de map goed toepasbaar zijn in de les, terwijl 

twee andere docenten het hier niet mee eens zijn. Een docent geeft zelfs aan het hier zeer mee 

oneens te zijn. Het werken met coöperatieve werkvormen gaat daarentegen alle vijf de docenten 

goed af. De voorbereiding van de lessen verliep bij bijna alle docenten goed. Slechts een docent koos 

hier voor +/-. Een docent heeft zelfs aangegeven het zeer met deze stelling eens te zijn en voegt 

daaraan toe dat hij alle lessen zelf heeft voorbereid en daarbij weinig gebruik heeft gemaakt van de 

lessen uit de map. Wel heeft hij de werkvormen gebruikt die zijn aangereikt.   

  Uit tabel 2 blijkt dat de meeste docenten de leerlingen weinig tot geen vrijheid geven als het 

gaat om de keuze voor oefenmateriaal en het lesmateriaal. Wat betreft de keuze voor individueel of 

groepswerk krijgen de leerlingen meer vrijheid. Over de keuze voor subthema’s zijn de meningen 

verdeeld: een docent kruiste hier een ‘1’ aan, een andere docent een ‘2’, twee docenten kozen voor 

‘3’ en een docent vulde ‘4’ in, waarbij 1 staat voor geen vrijheid en 5 voor volledige vrijheid.  
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3.3 Inhoud en opdrachten van het curriculum 

In deze paragraaf wordt besproken wat de leerkrachten van de inhoud en de opdrachten van het 

curriculum vinden. In tabel 3 worden de stellingen en de gegeven antwoorden weergeven.  

Tabel 3: Inhoud en opdrachten van het curriculum 

Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er 
mee eens bent door het hokje van het beste 
antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
  
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De inhoud van de lessen is goed gekozen om 
de gestelde doelen te bereiken 

 5    

De opdrachten zijn goed uitvoerbaar  4 1   

De opdrachten zijn voldoende gevarieerd  4  1  

De opdrachten zijn goed gekozen om de 
doelstellingen te bereiken 

 5    

Ik merk dat ouders thuis helpen bij het maken 
van de huiswerkopdrachten 

  3 2  

De verschillende deeltaalvaardigheden komen 
allen voldoende aan bod 

 4 1   

 

Uit tabel 3 blijkt dat alle vijf de docenten vinden dat de inhoud van de lessen goed is gekozen om de 

gestelde doelen te bereiken. Verder vinden vier van de vijf docenten dat de opdrachten goed 

uitvoerbaar zijn. Slechts een docent kruiste hier +/- aan. Ook vinden vier van de vijf docenten de 

opdrachten voldoende gevarieerd. De overige docent is het hier echter mee oneens. Wel vinden alle 

vijf de docenten dat de opdrachten goed zijn gekozen om de doelstellingen te bereiken. En ook 

vinden vier van de vijf docenten dat de verschillende deelvaardigheden allen voldoende aan bod 

komen. De docenten zijn echter minder positief over de hulp van de ouders bij het maken van de 

huiswerkopdrachten. Twee docenten geven aan dat zij niet merken dat de ouders thuis helpen en 

drie docenten kozen hier voor +/-. Een docent merkt op dat sommige ouders dit wel doen en ook 

heel betrokken zijn, terwijl andere ouders dit in het geheel niet zijn.  

 

3.4 Lesmaterialen 

De docenten is ook een aantal stellingen over de gebruikte lesmaterialen voorgelegd. In tabel 4 zijn 

de stellingen en de gegeven antwoorden te vinden. 

 

Tabel 4: Lesmaterialen 

Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het 
er mee eens bent door het hokje van het 
beste antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Het docentenmateriaal bevat voldoende 
ondersteuning voor de lesuitvoering 

 3 1 1  

Het taalniveau van het lesmateriaal is 
geschikt voor de leerlingen 

 2 3   

De kwaliteit van de materialen is goed  4 1   
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Uit tabel 4 is af te lezen dat drie van de vijf docenten vinden dat het docentenmateriaal voldoende 

ondersteuning bevat voor de lesuitvoering. Een docent is het hier niet helemaal mee eens en koos 

voor +/-. Een andere docent is het hiermee oneens. Verder laat de tabel zien dat twee docenten van 

mening zijn dat het taalniveau van het lesmateriaal geschikt is voor de leerlingen, de andere drie 

docenten kruisten hier +/- aan. Wel vinden vier van de vijf docenten dat de kwaliteit van de 

materialen goed is.  

  De docenten is ook gevraagd om aan te geven of er lessen uitspringen qua niveau en zo ja, 

welke dat zijn. Drie van de vijf docenten hebben niets ingevuld bij deze vraag en een docent 

refereerde terug aan het vorige ingevulde evaluatieformulier, waarin aangegeven werd dat de 

leesvaardigheidslessen eruit springen, omdat deze te moeilijk zijn.  Een andere docent geeft aan zelf 

veel lessen gemaakt te hebben en daarbij het docentenmateriaal als inspiratie te hebben gebruikt. 

Qua niveau heeft de docent het aangepast en daarnaast veel taalspelletjes gedaan.  

 

3.5 Monitoring en beoordeling 

In het evaluatieformulier zijn ook een aantal stellingen opgenomen met betrekking tot  monitoring 

en beoordeling. In deze paragraaf worden de stellingen en gegeven antwoorden besproken.  

 

Tabel 5: Monitoring en beoordeling 

 

Uit tabel 5 blijkt dat alle vijf de docenten de voortgang van hun leerlingen controleren door zowel 

tijdens de les rond te lopen als door aan het eind van de les te kijken wat de leerlingen gedaan 

hebben. Twee docenten geven aan de voortgang van hun leerlingen ook te controleren aan de hand 

van een portfolio. Toch kiezen alle vijf de docenten voor rondlopen tijdens de les als meest gebruikte 

manier. Een docent voegt hieraan toe dit ook te doen door het lezen en beoordelen van het 

schriftelijk werk van de leerlingen.  

   

a. Hoe controleert u de voortgang van uw leerlingen? 

Aan de hand van een portfolio 2   

Door tijdens de les rond te lopen 5   

Door aan het eind van de les te kijken wat ze gedaan 
hebben 

5   

 Portfolio Rondlopen 
tijdens les 

Controleren 
einde van de 
les 

b. indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u 
het meest? 

 5  

c. Hoe beoordeelt u de producten van de leerlingen?    

Samen met de leerlingen 4   

Leerlingen beoordelen elkaars producten 3   

Ik beoordeel de producten van de leerlingen zelf 3   

 Samen Leerlingen Docent 

d. Indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u 
het meest? 

3  2 
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  De docenten gebruiken ieder verschillende manieren om de producten van de leerlingen te 

beoordelen: vier docenten doen dit samen met de leerlingen, drie docenten laten de leerlingen 

elkaars producten beoordelen en drie docenten geven aan dit zelf te doen.  Als er gekozen moet 

worden voor een meest gebruikte manier, kiezen drie docenten voor samen met de leerlingen en 

twee docenten kiezen voor de beoordeling door henzelf. Een van de docenten voegt hieraan toe dat 

dit wel met terugkoppeling is.  

 

3.6 Trainingen en communicatie 

Tot slot zijn de docenten een aantal stellingen voorgelegd met betrekking tot trainingen en 

communicatie. In tabel 6 zijn de stellingen en gegeven antwoorden te vinden.  

 

Tabel 6: Trainingen en communicatie 

Kruis het juiste antwoord aan en geef 
overal een antwoord 

zeer goed 
(++) 

goed  
(+) 

tussenin 
(+/-) 

slecht  
(-) 

zeer slecht 
(--) 

niets 
 

Wat vindt u van het aantal trainings- en 
uitwisselingsbijeenkomsten? 

 5     

Wat vindt u van de inhoud van deze 
bijeenkomsten? 

 2 2   1 

Hoe verliep de communicatie met de 
groepsleerkracht? 

2 2    1 

Hoe verliep het contact met de 
ouders? 

1 2 2    

In hoeverre waren de lesobservatie en 
de feedback daarop nuttig voor u? 

2 3     

 

Alle vijf de docenten zijn tevreden met het aantal trainings- en uitwisselingsbijeenkomsten. Twee 

daarvan vinden de inhoud van deze bijeenkomsten goed. Een docent voegt daaraan toe dat drie van 

de vier bijeenkomsten informatief en nuttig waren. Twee docenten vinden de inhoud matig en 

kruisten daarom +/-  aan. Een docent heeft niets ingevuld bij deze stelling. 

  Over de communicatie met de groepsleerkracht zijn de docenten ook erg positief: twee 

docenten kozen voor ‘goed’ en twee docenten kruisten zelf ‘zeer goed’ aan. Een docent heeft hier 

niets ingevuld. Ook het contact met de ouders verliep volgens een meerderheid van de docenten 

goed. Twee docenten vonden het contact echter matig verlopen en kozen daarom voor +/-. Een 

docent voegt daar aan toe dat het contact met de ouders die betrokken zijn wel goed verliep. Tot 

slot zijn ook alle docenten van mening dat de lesobservatie en de feedback daarop nuttig waren. 

Twee docenten kozen voor ‘zeer goed’ en de overige drie docenten kruisten ‘goed’ aan.  
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3.7 Conclusie leerkrachtevaluaties 

In de voorgaande paragrafen zijn de zes afzonderlijke onderdelen uit het evaluatieformulier 

geanalyseerd: algemene terugblik, didactische aanpak, inhoud en opdrachten van het curriculum, 

lesmateriaal, monitoring en beoordeling, en trainingen en communicatie. In deze paragraaf zullen de 

conclusies besproken worden die naar aanleiding van de analyse  getrokken kunnen worden. 

  Ten eerste kan geconcludeerd worden dat de docenten (n =5) in het algemeen positief 

terugblikken op de Vakantieschool Taal. Vier van de vijf docenten vinden de algemene opzet van de 

Vakantieschool Taal bevredigend. Slechts een docent kruiste hier +/- aan. Verder zijn alle docenten 

van mening dat de leerlingen de Vakantieschool Taal leuk vinden en ook alle vijf de docenten 

hebben het idee dat de taalvaardigheid van de leerlingen vooruit is gegaan.  

  Ook de didactische aanpak wordt overwegend positief beoordeeld door de docenten. Drie 

docenten zijn tevreden over de didactische keuzes die zijn gemaakt. De andere twee kozen op dit 

onderdeel voor +/-. Het werken met coöperatieve werkvormen gaat alle vijf de docenten goed af en 

ook de voorbereiding van de lessen verliep goed. Wat betreft de werkvormen verschillen de 

docenten meer van mening: drie docenten vinden dat de werkvormen uit de map goed toepasbaar 

zijn, terwijl twee docenten het hier niet mee eens zijn. Een docent geeft aan het hier zeer mee 

oneens te zijn. Ook vinden niet alle docenten de voorbereidingstijd voor de lessen acceptabel. Twee 

docenten waren het met deze stelling oneens en een docent vulde hier +/- in.  

  De meeste docenten geven de leerlingen weinig tot geen vrijheid als het gaat om de keuze 

voor oefenmateriaal en lesmateriaal. Vier van hen vulde hier een ‘1’ of een ‘2’ in, waarbij 1 staat 

voor geen vrijheid en 5 voor volledige vrijheid. Wat betreft de keuze voor individueel of groepswerk 

krijgen de leerlingen meer vrijheid. Over de vrijheid in de keuze voor subthema’s lopen de meningen 

van de docenten uiteen en variëren de antwoorden die zij ingevuld hebben van ‘1’ tot ‘4’.  

  Wat betreft de stellingen over de inhoud en opdrachten van het curriculum zijn de docenten 

ook grotendeels gelijkgestemd. Alle vijf de docenten vinden dat de inhoud van de lessen goed is 

gekozen om de gestelde doelen te bereiken. Vier van hen vinden dat de opdrachten goed 

uitvoerbaar en voldoende gevarieerd zijn. Slechts een docent is het niet met deze stelling eens. Vier 

van de vijf docenten menen dat de verschillende deeltaalvaardigheden alle voldoende aan bod 

komen, slechts een docent heeft hier +/- aangekruist.  

  De docenten merken echter in mindere mate dat de ouders thuis helpen bij het maken van 

de huiswerkopdrachten. Twee docenten zijn het met deze stelling oneens en drie docenten hebben 

hier +/- ingevuld.  

  Volgens drie van de vijf docenten bevat het docentenmateriaal voldoende ondersteuning 

voor de lesuitvoering. Een docent is het hiermee oneens. De docenten zijn er echter niet helemaal 

van overtuigd dat het taalniveau van het lesmateriaal geschikt is voor de leerlingen, drie docenten 

kozen hier voor +/-. Wel zijn vier van de vijf docenten van mening dat de kwaliteit van de materialen 

goed is.  

  Het controleren van de voortgang van de leerlingen verloopt bij de docenten vrijwel op 

dezelfde manier: ze lopen rond tijdens de les en controleren aan het eind van de les wat de 

leerlingen hebben gedaan. De producten van de leerlingen worden meestal samen met de leerlingen 

beoordeeld, of door de docent zelf.  

  Tot slot blijkt uit de analyse dat alle vijf docenten positief zijn over het aantal trainingen en 

uitwisselingsbijeenkomsten. De inhoud van deze bijeenkomsten wordt echter door sommige 
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docenten als matig ervaren, twee van hen vulden hier +/- in. De communicatie met de 

groepsleerkracht verliep wel goed volgens de docenten en het contact met de ouders werd door drie 

docenten ook als goed ervaren. Twee docenten vonden dat dit contact matig verliep. De 

lesobservaties en de feedback daarop werden door alle docenten als nuttig beschouwd.  

 

3.8 Vergelijking met eerdere evaluatie 

In deze paragraaf zal een vergelijking worden gemaakt met de eerdere leerkrachtevaluatie uit de 

tussenrapportage (Slaap en Kuiken, 2013). Hoewel beide evaluaties veel overeenkomsten kennen, 

zijn er ook een aantal verschillen te ontdekken. De meest opvallende punten zullen toegelicht 

worden. 

  Tijdens de eerdere evaluatie gaf een meerderheid van de docenten aan dat zij vonden dat de 

taalvaardigheid van de leerlingen niet vooruit was gegaan. Nu vinden echter alle vijf de docenten dat 

dit wel het geval is.  

  Wat betreft de stellingen over de didactische aanpak is er niet veel veranderd, alleen de 

stelling over het werken met coöperatieve werkvormen springt eruit: voorheen gaven drie docenten 

aan dat dit hun niet goed afging. Nu geven alle vijf de docenten aan dat het werken met 

coöperatieve werkvormen hun goed afgaat.     

  Ook wat betreft inhoud en opdrachten van het curriculum is er niet veel veranderd. 

Opmerkelijk is wel dat de docenten vorige keer van mening waren dat de verschillende 

deelvaardigheden niet voldoende aan bod kwamen, terwijl zij dat nu wel vinden.  

  De stellingen omtrent monitoring en beoordeling zijn beide keren vrijwel gelijk beantwoord. 

Rondlopen tijdens de les wordt beide keren genoemd als meest gebruikte manier om de voortgang 

te controleren. Het beoordelen van producten wordt meestal samen met de leerling of door de 

docent zelf gedaan.  

  Over de trainings- en uitwisselingsbijeenkomsten wordt beide keren het volgende 

geoordeeld: het aantal bijeenkomsten is goed, maar de inhoud is soms wat matig. De lesobservaties 

en feedback blijken telkens nuttig te zijn voor alle docenten. 

  Een ander opvallend punt betreft het contact met de ouders. Tijdens de eerste evaluatie 

werd dit als matig tot slecht beschouwd, terwijl de docenten het contact met de ouders nu als goed 

bestempelen. 
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4. De meningen van de leerlingen 

In dit hoofdstuk worden de leerlingevaluaties besproken. In totaal hebben 59 leerlingen van de 

Vakantieschool Taal het formulier ingevuld. In tabel 7 is af te lezen hoeveel leerlingen per school het 

formulier hebben ingevuld. De evaluaties van de leerlingen per school zijn te vinden in bijlage II.  

 

Tabel 7: Aantal ingevulde leerlingevaluaties per school 

School Leerlingevaluaties 

School A 11 

School B 12 

School C Geen gegevens beschikbaar 

School D 15 

School E 9 

School F Geen gegevens beschikbaar 

School G 12 

 

Het evaluatieformulier bestaat uit twaalf onderdelen  die in de volgende paragrafen afzonderlijk 

toegelicht zullen worden: verwachtingen vooraf, huidige stand van zaken, leukste en minst leuke les, 

wat moet blijven, wat moet anders, lessen in de vakantie of na schooltijd, de leerkracht, twee keer 

algemene stellingen, werkvormen, huiswerk en tot slot het becijferen van de Vakantieschool Taal. 

 

4.1 Verwachtingen vooraf 

Allereerst werd de leerlingen gevraagd aan te geven wat voor verwachtingen zij voorafgaand aan de 

Vakantieschool Taal hadden. De leerlingen mochten meer dan een antwoord aankruisen en de 

keuzemogelijkheden en de gegeven antwoorden zijn te vinden in tabel 8. 

 

Tabel 8: Verwachtingen vooraf 

(meer dan een antwoord mogelijk) Aantal 

Interessant 25 (42%) 

Gezellig 33 (56%) 

Leerzaam 32 (54%) 

Leuk  43 (73%) 

Saai 4   (7%) 

 

Meer dan de helft van de leerlingen verwachtte van te voren dat de Vakantieschool Taal  ‘gezellig’ en 

‘leerzaam’ zou zijn (respectievelijk 56 en 54%). Bijna driekwart van de leerlingen (73%)had het idee 

dat de Vakantieschool Taal ‘leuk’ zou worden. Slechts 7 % van de leerlingen leek het saai van te 

voren. 
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4.2 Huidige stand van zaken 

Na de verwachtingen vooraf, moesten de leerlingen ook aangeven hoe zij nu over de Vakantieschool 

Taal denken. Wederom mochten de leerlingen meer dan een antwoord aankruisen. 

 

Tabel 9: Hoe de leerlingen het nu vinden 

(meer dan een antwoord mogelijk) Aantal 

Interessant 19 (32%) 

Gezellig 30 (51%) 

Leerzaam 25 (42%) 

Leuk 31 (53%) 

Saai 20 (34%) 

 

Het eerste dat opvalt aan tabel 9 in vergelijking met tabel 8, is dat het percentage leerlingen dat de 

Vakantieschool Taal ‘saai’ vindt ruim vijf keer zo groot is geworden (van 7 naar 34%). Daarnaast is 

het percentage leerlingen dat de Vakantieschool Taal ‘leuk’ vindt het meest afgenomen van 73 naar 

53%. 

 

4.3 De leukste les en de minst leuke les  

Bij dit onderdeel van het evaluatieformulier werd de leerlingen gevraagd aan te geven wat zij de 

leukste en de minst leuke les vonden. De gehele lijst met gegeven antwoorden is te vinden in bijlage 

III. Hoewel de leerlingen erg verschillend hebben geantwoord, konden er toch categorieën worden 

gevormd met samenhangende antwoorden. Ter illustratie zijn de vijf meest gegeven antwoorden te 

vinden in tabel 10. 

Tabel 10: De leukste les 

 Aantal keer genoemd  

1. Uitstapjes 19 (32%) 

2. Opdrachten 11 (19%) 

3. Thema reizen 9   (15%) 

4. Thema cultuur 8   (13%) 

5. Thema eten en koken 5   (8%) 

 

Ruim een derde van de leerlingen heeft gekozen voor ‘uitstapjes’ als leukste les. Sommige kinderen 

noemde een specifiek uitstapje als voorbeeld, zoals Nemo, het Tropenmuseum of de klimmuur. Het 

tweede meest genoemde antwoord is een van de opdrachten die de leerlingen tijdens de 

Vakantieschool Taal hebben gedaan, zoals spelletjes met taal, een brief schrijven of de 

eindpresentatie. 19% vond dat het leukst. Het thema reizen en het thema cultuur vielen ook goed in 

de smaak bij de leerlingen, respectievelijk 15 en 13% van de leerlingen noemde dat als leukste les. 

8% van de leerlingen koos voor het thema koken.  

  De vraag wat de minst leuke les was, leverde ook veel verschillende antwoorden op. De 

gehele lijst met antwoorden is te vinden in bijlage III. In tabel 11 worden de drie meest genoemde 

antwoorden weergeven. Aangezien de overige antwoorden door minder dan 5% van de leerlingen is 

genoemd, worden deze weggelaten in de analyse.  
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Tabel 11: De minst leuke les 

 Aantal keer genoemd 

1. Niets 9 (15%) 

2. Schrijven 7 (12%) 

3. Niets ingevuld 7 (12%) 

 

15% van de leerlingen heeft aangegeven dat er geen minst leuke les was. Zij vonden alle lessen leuk. 

12% van de leerlingen heeft een antwoord gegeven dat in de categorie schrijven valt. Het schrijven 

van een verslag of een verhaal vonden zij het minst leuk. Ook heeft 12% van de leerlingen niets 

ingevuld bij deze vraag.  

 

4.4 Wat moet echt blijven in de Vakantieschool Taal? 

De leerlingen werd ook gevraagd aan te geven wat echt moet blijven in de Vakantieschool Taal. De 

volledige lijst met antwoorden is te vinden in bijlage IV. In deze paragraaf worden de drie meest 

genoemde antwoorden besproken. De overige antwoorden zijn door minder dan 6% van de 

leerlingen genoemd en worden daarom niet meegenomen in deze analyse. 

Tabel 12: Wat moet echt blijven in de Vakantieschool Taal 

 Aantal keer genoemd 

Uitstapjes 28 (47%) 

Sfeer/leerzaamheid  9   (15%) 

Leerkracht 7   (12%) 

 

Bijna de helft van de leerlingen (47%) heeft aangegeven dat de uitstapjes echt moeten blijven in de 

Vakantieschool Taal. Ook vinden zij de sfeer erg belangrijk: 15% van de leerlingen heeft iets 

genoemd wat in deze categorie thuishoort, bijvoorbeeld de gezelligheid of de leuke thema’s of 

lessen. Verder vindt 12% dat de leerkracht echt moet blijven. 

 

4.5 Wat moet anders bij de Vakantieschool Taal? 

De leerlingen mochten op het evaluatieformulier ook aangeven waarvan zij vonden dat het echt 

anders moet bij de Vakantieschool Taal. Deze vraag leverde erg veel verschillende antwoorden op. 

De complete lijst met antwoorden is te vinden in bijlage V. Ook in deze paragraaf worden de 

antwoorden besproken die door meer dan 6% van de leerlingen zijn genoemd. 

Tabel 13: Wat moet anders? 

 Aantal keer genoemd 

Niets 14 (24%) 

Tijd en plaats 10 (17%) 

Leerlingen 6   (10%) 

Minder schrijven 6   (10%) 

 

Tabel 13 laat zien dat het meest genoemde antwoord ‘niets’ is. 24% van de leerlingen heeft 

aangegeven dat er niets anders moet bij de Vakantieschool Taal. 17% vindt dat er iets anders moet 
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aan de tijd en plaats van de Vakantieschool Taal. Zo vinden sommige leerlingen bijvoorbeeld dat de 

lessen op een andere dag moeten plaatsvinden of alleen maar in de vakantie en niet na schooltijd. 

10% van de leerlingen geeft aan dat er iets anders moet met hun medeleerlingen, zo wil een aantal 

leerlingen dat er meer kinderen in de klas komen en vinden anderen dat de medeleerlingen beter 

moeten luisteren. Ook vindt 10% dat er minder geschreven moet worden tijdens de Vakantieschool 

Taal. 

 

4.6 Lessen in de vakantie of lessen na schooltijd 

De lessen bij de Vakantieschool Taal worden zowel in de vakantie als na schooltijd gegeven. In deze 

paragraaf wordt besproken wanneer de leerlingen het liefst naar de lessen gaan: na schooltijd of in 

de vakantie. De leerlingen konden ook kiezen voor ‘het maakt me niet uit’. 

Tabel 14: Vakantieschool Taal na schooltijd of in de vakantie 

(Een antwoord mogelijk) Aantal 

Ik ga liever naar de lessen na schooltijd 26 (44%) 

Ik ga liever naar de lessen in de vakantie 20 (34%) 

Het maakt me niet uit 13 (22%) 

 

Uit tabel 14 blijkt dat de meeste leerlingen het liefst na schooltijd naar de lessen van de 

Vakantieschool taal gaan. Dit betreft echter geen meerderheid (44%). 34% van de leerlingen gaat het 

liefst in de vakantie naar de lessen en 22% geeft aan dat het niet uitmaakt.  

 

4.7 De leerkracht 

De leerlingen werd ook gevraagd aan te geven wat zij van hun docent vinden. De 

keuzemogelijkheden waren ‘goed’ of ‘niet goed’. Tabel 15 laat zien dat sommige leerlingen ook een 

eigen antwoord hebben toegevoegd.  

Tabel 15: Mening over de leerkracht 

 Aantal 

Goed 50 (85%) 

Niet goed 6   (10%) 

Soms 1   (2%) 

Niet ingevuld 2   (3%) 

 

85% van de leerlingen geeft aan dat zij hun leerkracht goed vinden. Slechts 10% zegt dat hun 

leerkracht niet goed is. Er wordt echter niet gevraagd om een toelichting, dus de reden hiervoor 

blijft onduidelijk. Een leerling heeft aangegeven de leerkracht soms goed te vinden en twee 

leerlingen hebben niets ingevuld bij deze vraag. 

 

4.8 Teksten en opdrachten 

De leerlingen werd ook een aantal stellingen voorgelegd omtrent teksten en opdrachten. Zij 

moesten aangeven in hoeverre zij het met de stelling eens waren door ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ of 

‘altijd’ aan te kruisen. 
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Tabel 16: Teksten en opdrachten 

 Nooit Soms  Vaak  Altijd  Anders 

De teksten die we lazen tijdens de 
Vakantieschool Taal waren moeilijk 

12 
(20%) 

45 
(76%) 

2 
(3%) 

- - 

De teksten die we lazen tijdens de 
Vakantieschool Taal waren leuk om te lezen 

8 
(14%) 

27 
(46%) 

12 
(20%) 

11 
(19%) 

1 
(2%) 

De opdrachten die we deden tijdens de 
Vakantieschool Taal waren moeilijk 

16 
(27%) 

37 
(63%) 

5 
(8%) 

1 
(2%) 

- 

De opdrachten die we deden tijdens de 
Vakantieschool Taal waren leuk om te doen 

7 
(12%) 

17 
(29%) 

17 
(29%) 

18 
(31%) 

- 

 

Driekwart van de leerlingen geeft aan de teksten die gelezen werden tijdens de Vakantieschool Taal 

soms moeilijk te vinden. In totaal vond 39% de teksten vaak of altijd leuk om te lezen. De opdrachten 

worden door 63% van de leerlingen soms moeilijk bevonden, maar in totaal vond 60% de 

opdrachten vaak of altijd leuk om te doen.  

 

 

4.9 Algemene stellingen 

De leerlingen werd ook een aantal algemene stellingen voorgelegd. In tabel 17 zijn deze stellingen en 

de gegeven antwoorden te vinden. 

Tabel 17: Algemene stellingen 

 Eens Oneens Anders 

Ik vond het leuk om in groepjes te werken 49 (83%) 8 (14%) 2 (3%) 

Het werken in groepjes was nuttig 38 (64%) 16 (27%) 5 (8%) 

Ik vond de huiswerkopdrachten die ik samen met mijn 
ouders moest doen leuk 

40 (68%) 19 (32%) - 

Ik vond het leuk dat we veel zelf mochten kiezen 
(oefenmateriaal, thema's, opdrachten) 

43 (73%) 11 (19%) 5 (8%) 

Tijdens de lessen hadden we genoeg tijd om aan de 
opdrachten te werken 

30 (51%) 26 (44%) 3 (5%) 

Ik heb veel geleerd van de lessen van de Vakantieschool 
Taal 

40 (68%) 8 (14%) 1 (2%) 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in lezen door 
de Vakantieschool Taal 

43 (73%) 15 (25%) 1 (2%) 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in schrijven 
door de Vakantieschool Taal 

32 (54%) 26 (44%) 1 (2%) 

Ik heb het gevoel dat mijn woordenschat beter is 
geworden door de Vakantieschool Taal 

43 (73%) 14 (24%) 2 (3%) 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in het 
houden van een spreekbeurt door de Vakantieschool Taal 

39 (66%) 19 (32%) 1 (2%) 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in 
samenwerken door de Vakantieschool Taal 

41 (70%) 18 (31%) - 
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Uit tabel 17 blijkt dat meeste leerlingen een positief oordelen over de meeste stellingen. 83% van de 

leerlingen vond het leuk om in groepjes te werken en 64% van de leerlingen vond dit ook nuttig. Ook 

de huiswerkopdrachten die samen met de ouders gedaan moesten worden, wordt door 68% als leuk 

ervaren. Verder vindt 73% van de leerlingen het leuk dat zij zelf veel mochten kiezen. 68% van de 

leerlingen is van mening dat zij veel geleerd hebben van de lessen van de Vakantieschool Taal. Ook 

hebben zij het idee dat ze beter zijn geworden in lezen (73%), woordenschat (73%), het houden van 

een spreekbeurt (66%) en in samenwerken (70%). De leerlingen hebben echter niet allemaal het 

idee dat zij beter zijn geworden in schrijven: 54% zegt van wel, tegenover 44% die vindt van niet. Tot 

slot vinden ook niet alle leerlingen dat zij tijdens de lessen genoeg tijd hadden om aan de 

opdrachten te werken: 44% geeft aan dat dit niet het geval was.  

 

4.10 Werkvormen 

Naast een aantal algemene stellingen, werd de leerlingen ook een aantal stellingen wat betreft 

werkvormen voorgelegd. Ook hier moesten de leerlingen aangeven in hoeverre zij het met de 

stelling eens waren door ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’ in te vullen.  

Tabel 18: Werkvormen  

 Nooit  Soms  Vaak  Altijd  Niets 

Hoe vaak werkten jullie in groepjes bij de 
Vakantieschool Taal? 

2  
(3%) 

17  
(29%) 

25  
(42%) 

13 
(22%) 

2 
(3%) 

Hoe vaak maakte je je huiswerk voor de 
Vakantieschool Taal? 

3  
(5%) 

21 
(36%) 

15 
(25%) 

18 
(31%) 

2 
(3%) 

Hoe vaak maakte je de opdrachten die je 
samen met je ouders moest doen? 

9 
(15%) 

21 
(36%) 

13 
(22%) 

14 
(24%) 

2 
(3%) 

 

Een ruime meerderheid van de leerlingen geeft aan vaak of altijd in groepjes te werken bij de 

Vakantieschool Taal (in totaal 64%). Daarnaast geeft een kleine meerderheid aan vaak of altijd het 

huiswerk te maken (in totaal 56%). 36% van de leerlingen zegt soms het huiswerk te maken en 

slechts 5% doet dit nooit. De opdrachten die samen met de ouders gedaan moest worden, wordt 

door minder dan de helft van de leerlingen vaak of altijd gedaan (in totaal 46%). 15% van de 

leerlingen geeft toe dit nooit te doen. 

 

4.11 Huiswerk 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat iets meer dan de helft van de leerlingen geregeld het 

huiswerk maakt. In deze paragraaf wordt besproken wat de leerlingen van de hoeveelheid huiswerk 

vindt.  

Tabel 19: Hoeveelheid huiswerk 

 Aantal 

Weinig 9   (15%) 

Veel 14 (24%) 

Niet veel, niet weinig 34 (58%) 

Niets ingevuld 2   (3%) 
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Uit tabel 19 blijkt dat meer dan de helft van de leerlingen (58%) van mening is dat de hoeveelheid 

huiswerk niet veel en ook niet weinig is. 24% van de leerlingen vindt dat er veel huiswerk opgegeven 

wordt en 15% vindt dat er weinig huiswerk meegegeven wordt.  

 

4.12 Cijfers 

Bij het laatste onderdeel van het evaluatieformulier werd de leerlingen gevraagd de Vakantieschool 

Taal een cijfer tussen de een en de tien te geven. In tabel 20 is af te lezen welke cijfers de leerlingen 

hebben gegeven. 

Tabel 20: Cijfers 

 Aantal 

10 13 (22%) 

9  11 (19%) 

8  14 (24%) 

7 10 (17%) 

6  3   (5%) 

5  2   (3%) 

4 2   (3%) 

3 - 

2 1   (2%) 

1 2   (3%) 

Niets ingevuld 1   (2%) 

 

Dertien leerlingen (22%) hebben de Vakantieschool Taal becijferd met een tien. Opvallend is dat 

zeven leerlingen daarvan afkomstig zijn van school B (zie bijlage II). Verder geeft 81% van de 

leerlingen een zeven of hoger, waardoor de Vakantieschool Taal gemiddeld genomen een 7.9 scoort. 
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4.13 Conclusie leerlingevaluaties 

In de voorgaande paragrafen zijn de twaalf afzonderlijke onderdelen uit het evaluatieformulier 

geanalyseerd: verwachtingen vooraf, huidige stand van zaken, leukste en minst leuke les, wat moet 

blijven, wat moet anders, lessen in de vakantie of na schooltijd, de leerkracht, twee keer algemene 

stellingen, werkvormen, huiswerk en tot slot het becijferen van de Vakantieschool Taal. In deze 

paragraaf zullen de conclusies besproken worden die naar aanleiding van de analyse getrokken 

kunnen worden. De conclusies zijn gebaseerd op de analyse van de evaluatieformulier van 58 

leerlingen van de zeven verschillende basisscholen. 

  Voorafgaand aan de Vakantieschool Taal had bijna driekwart van de leerlingen (73%) het 

idee dat het ‘leuk’ zou worden. Meer dan de helft van de leerlingen dacht ook dat het leerzaam en 

gezellig zou zijn (respectievelijk 54 en 56%). Slechts 7% van de leerlingen had het idee dat het saai 

zou worden. Aan het einde van de periode dachten de leerlingen er heel anders over: het 

percentage leerlingen wat de Vakantieschool Taal saai vindt is bijna vervijfvoudigd en toegenomen 

van zeven naar 34%. Het percentage leerlingen dat de Vakantieschool Taal ‘leuk’ vindt is afgenomen 

van 73% naar 53%.  

  Hoewel het eigenlijk niet een bepaalde les is, blijkt uit de analyse dat de meeste leerlingen 

hebben gekozen voor ‘uitstapjes’ als leukste les. Deze uitstapjes worden ook door 47% van de 

leerlingen genoemd als dat wat echt moet blijven bij de Vakantieschool Taal. Ook de sfeer (15%) en 

de leerkracht (12%) worden vaak genoemd. Op de vraag wat de minst leuke les was, wordt door 15 

% van de leerlingen ‘niets’ genoemd. 12% is van mening dat ‘schrijven’ de minst leuke les is. Het 

antwoord ‘niets’ wordt ook vaak opgeschreven bij de vraag wat er anders moet bij de 

Vakantieschool Taal: 24% van de leerlingen gaf dit antwoord. 17% geeft aan dat de tijd en plaats van 

de Vakantieschool Taal anders zou moeten.  

  De meningen van de leerlingen omtrent het moment van de lessen lopen nogal uiteen: 44% 

geeft aan liever na schooltijd naar de lessen te gaan en 34% gaat liever in de vakantie. 22% van de 

leerlingen geeft aan dat het niet uitmaakt.  

  Wat betreft de leerkracht zijn de leerlingen het wel grotendeels met elkaar eens: 85 % vindt 

de leerkracht van de Vakantieschool Taal goed. Slechts 10% is van mening dat de docent niet goed is.  

Uit de analyse blijkt dat de leerlingen de teksten en de opdrachten ‘soms’ moeilijk vinden 

(respectievelijk 76% en 63%). Wel worden de opdrachten door 60% van de leerlingen leuk 

bevonden.  

  Uit de algemene stellingen kan geconcludeerd worden dat de leerlingen het leuk vonden om 

in groepjes te werken (83%), dit ook als nuttig beschouwen (64%) en de huiswerkopdrachten die 

samen met de ouders gemaakt moesten worden leuk vonden (68%). 68% van de leerlingen is van 

mening dat zij veel geleerd hebben van de lessen van de Vakantieschool Taal:  zo hebben zij het idee 

beter te zijn geworden in lezen (73 %), woordenschat (73%), het houden van een spreekbeurt (66%) 

en in samenwerken (70%). Alleen de deelvaardigheid schrijven blijft een beetje achterwege: 44% is 

niet van mening beter geworden te zijn in schrijven. Ook vinden lang niet alle leerlingen dat zij 

tijdens de lessen genoeg tijd hadden om aan de opdrachten te werken (44% geeft aan van niet).  

Hoe vaak er in groepjes gewerkt wordt bij de Vakantieschool Taal, wordt uit de analyse niet altijd 

duidelijk. 42% geeft aan vaak groepjes te werken en 22% kruiste hier altijd aan, terwijl 29% aangeeft 

dit soms te doen. Wel wordt duidelijk dat in totaal 56% van de leerlingen vaak of altijd het huiswerk 

maakt. Slechts 5% geeft aan dit nooit te doen. De opdrachten die samen met de ouders gemaakt 

moeten worden, blijken niet altijd te worden gedaan: 15% geeft aan dit nooit te doen en 36% vulde 

hier ‘soms’ in. De hoeveelheid huiswerk wordt door een meerderheid van de leerlingen (58%) als 
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‘niet veel, niet weinig’ beschouwd.  

  Tot slot heeft 81% van de leerlingen de Vakantieschool Taal met een zeven of hoger 

becijferd. Gemiddeld scoort de Vakantieschool Taal daardoor een 7.9.  

 

4.14 Vergelijking met eerdere evaluatie 

In deze paragraaf zal een vergelijking worden gemaakt met de eerdere leerkrachtevaluatie uit de 

tussenrapportage (Slaap en Kuiken, 2013). Hoewel beide evaluaties veel overeenkomsten kennen, 

zijn er ook een aantal verschillen te ontdekken. De meest opvallende punten zullen toegelicht 

worden. 

  Tijdens de eerste evaluatie gaf 20% van de leerlingen aan te verwachten dat de 

Vakantieschool Taal saai zou zijn, tijdens de tweede evaluatie was dit slechts 7%. Het percentage 

leerlingen dat de Vakantieschool Taal op het moment van het invullen van het formulier saai vond, 

bedroeg zowel tijdens de eerste als de tweede evaluatieronde 34%.  

  Op de vraag wat de leukste les was, antwoordden de leerlingen tijdens de eerste ronde het 

meest met: thema voedsel, uitstapjes en museum. Tijdens de tweede evaluatie werden uitstapjes, 

opdrachten en het thema reizen het meest genoemd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de 

thema’s of lessen die zij recent hebben gehad. Als minst leuke les werd tijdens beide 

evaluatierondes het meest ‘is er niet’ genoemd. De leerlingen van de Vakantieschool Taal zijn vrij 

stellig in wat er moet blijven. Zowel de eerste als de tweede keer werden uitstapjes, de leerkracht en 

de sfeer het meest genoemd. Ook geven de leerlingen duidelijk aan wat volgens hen anders moet. 

‘niets’ werd beide keren het meest genoemd.  

  Hoewel het geen grote meerderheid bedroeg, gaven de leerlingen zowel tijdens de eerste 

evaluatie als tijdens de tweede aan dat zij liever na schooltijd les hebben.  De overige onderwerpen 

uit het evaluatieformulier zijn ook vrijwel gelijk beantwoord. Beide keren gaven de leerlingen aan 

hun docent goed te vinden. Daarnaast blijkt uit beide evaluaties dat de leerlingen de teksten en 

opdracht nooit of soms moeilijk vinden en dat de opdrachten vaak of altijd als leuk beoordeeld 

worden. Ook de algemene stellingen worden beide keren vrijwel op dezelfde manier beantwoord. Zo 

blijven de meningen verdeeld over de stelling ‘tijdens de lessen hadden we genoeg tijd om aan de 

opdrachten te werken’. Hetzelfde geldt voor de stelling ‘ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden 

in schrijven door de Vakantieschool Taal’. Verder worden de stellingen omtrent het huiswerk ook 

beide keren vrijwel hetzelfde geëvalueerd. Alleen op de stelling ‘ik vond de huiswerkopdrachten die 

ik samen met mijn ouders moest doen leuk’ wordt vaker ‘nee’ geantwoord (van 19% naar 32%). 

  Tot slot geven de leerlingen de Vakantieschool Taal gemiddeld een hoger cijfer tijdens de 

tweede evaluatie dan bij de eerste (van 7.6 gemiddeld naar 7.9 gemiddeld). Dit is te verklaren door 

het percentage leerlingen dat de Vakantieschool Taal een tien geeft: tijdens de eerste keer was dat 

17% en de tweede keer deed 22% van de leerlingen dat. 
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5. De meningen van de ouders 

In dit hoofdstuk worden de evaluaties besproken die de ouders van de leerlingen van de 

Vakantieschool Taal hebben ingevuld. De evaluaties van de ouders per school zijn te vinden in bijlage 

VI. In totaal hebben 23 ouders het evaluatieformulier ingevuld. In tabel 21 Is af te lezen hoeveel 

ouders per school het formulier hebben ingevuld. 

Tabel 21: Aantal ingevulde ouderevaluaties per school 

School Ouderevaluaties 

School A 3 

School B 4 

School C 2 

School D 6 

School E 3 

School F Geen gegevens beschikbaar 

School G 5 

 

Het evaluatieformulier voor de ouders bestaat uit stellingen over vijf verschillende thema’s: 

algemeen, huiswerk, betrokkenheid, effecten Vakantieschool Taal en de ouderbijeenkomsten. In de 

volgende paragrafen zal elk onderdeel afzonderlijk toegelicht worden.  

 

5.1 Algemeen  

In deze paragraaf wordt besproken wat de ouders geantwoord hebben op de algemene stellingen. 

De ouders moesten bij elke stelling aangeven of zij het er mee eens zijn door het hokje van het juiste 

antwoord aan te kruisen. Tabel 22 Weergeeft de antwoorden. 

Tabel 22: Algemene stellingen 

 Eens Oneens Tussenin 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de 
gewone schoolweken.  

22 (96%) 1 (4%) - 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de 
schoolvakanties.  

19 (83%) 4 (17%) - 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om naar de lessen van 
de Vakantieschool Taal te gaan.  

4 (17%) 19 (83%) - 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om de 
huiswerkopdrachten van de Vakantieschool Taal te 
maken.  

7 (30%) 16 (70%) - 

De leerkracht van de Vakantieschool Taal vind ik goed.  23 (100%) - - 

Ik krijg vanuit de Vakantieschool Taal voldoende 
informatie over de vorderingen van mijn kind.  

19 (83%) 2 (9%) 2 (9%) 

Ik zou de Vakantieschool Taal aanraden aan anderen.  20 (87%) 3 (13%) - 
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Tabel 22 laat zien dat bijna alle ouders het idee hebben dat hun kind graag naar de Vakantieschool 

Taal gaat in de gewone schoolweken. 22 ouders antwoordden hier ‘ja’ (96%). Slechts een ouder 

kruiste ‘nee’ aan. Ook zijn de meeste ouders van mening dat hun kind graag tijdens de 

schoolvakanties naar de Vakantieschool Taal gaat: 83% kruiste ‘ja’ aan en 17% van de ouders koos 

voor ‘nee’. 83% van de ouders geeft aan hun kind niet te hoeven motiveren om naar de lessen van 

de Vakantieschool Taal te gaan en 70% kruiste ‘nee’ aan bij de stelling ‘Ik moet mijn kind vaak 

motiveren om de huiswerkopdrachten van de Vakantieschool Taal te maken.’ Een ouder merkt op 

dat zij haar kind af en toe moet motiveren om de huiswerkopdrachten te maken.  Verder zijn alle 

ouders van mening zijn dat de leerkracht van de Vakantieschool Taal goed is. 83% vindt dat zij vanuit 

de Vakantieschool Taal voldoende informatie over de vorderingen van hun kind krijgen. Twee ouders 

vinden echter van niet en twee ouders zijn van mening dat het er tussenin zit. Wel zou 87% van de 

ouders de Vakantieschool Taal aanraden aan anderen.  

 

5.2 Huiswerk 

De stellingen en gegeven antwoorden omtrent de huiswerkopdrachten zijn af te lezen in tabel 23. 

Tabel 23: Stellingen omtrent huiswerk 

 Eens Oneens Weet ik niet  Anders 

De huiswerkopdrachten die mijn 
kind meekrijgt zijn nuttig.  

16 (70%) 1 (4%) 5 (22%) 1 (4%) 

De huiswerkopdrachten die mijn 
kind meekrijgt zijn moeilijk.  

1 (4%) 16 (70%) 6 (26%) - 

Ik help mijn kind weleens met het 
huiswerk voor de Vakantieschool 
Taal.  

18 (78%) 3 (13%) 1 (4%) 1 (4%) 

De hoeveelheid huiswerk die 
mijn kind meekrijgt voor de 
Vakantieschool Taal is te groot.  

2 (9%) 20 (87%) 1 (4%) - 

De ouder-kindopdrachten zijn 
leuk om te doen.  

19 (83%) - 4 (17%) - 

Ik heb de ouder-kindopdrachten 
samen met mijn kind gedaan.  

16 (70%) 4 (17%) 2 (9%) 1 (4%) 

 

70% van de ouders is van mening dat de huiswerkopdrachten nuttig zijn. 22% geeft aan het niet te 

weten. Verder heeft een ouder bij deze stelling niets ingevuld. Daarnaast vindt 70% dat de 

huiswerkopdrachten niet moeilijk zijn. Zes ouders (26%) geven aan het niet te weten. Slechts een 

ouder geeft aan dat de huiswerkopdrachten moeilijk zijn. Hoewel een meerderheid van de ouders 

van mening is dat de huiswerkopdrachten niet moeilijk zijn, geeft 78% van de ouders aan hun kind 

weleens te helpen met het huiswerk voor de Vakantieschool Taal. 13% doet dit niet en een ouder 

geeft aan dit soms te doen. Wat betreft de ouder-kindopdrachten zijn de ouders ook positief: 83% 

vindt deze opdrachten leuk om te doen en 70% van de ouders geeft aan deze opdrachten ook samen 

met hun kind gedaan te hebben.  
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5.3 Betrokkenheid Vakantieschool Taal 

Bij dit onderdeel moesten de ouders middels een cijfer op een lijn aangeven hoe groot hun 

betrokkenheid bij de Vakantieschool Taal is. Het gaat hier om de betrokkenheid van de ouders zelf.  

Een nul geeft een lage betrokkenheid aan en een tien staat voor hoge betrokkenheid. De lijn is 

weergeven in afbeelding 1 en onder de afbeelding wordt aangeduid hoe vaak de ouders een bepaald 

cijfer hebben gegeven.  

 

Afbeelding 1 

 

     -          1        -         -         -          1         3       2        5        4        5 

 

Laag                         Hoog  

 

 Uit de afbeelding blijkt dat een groot deel van de ouders die het evaluatieformulier heeft ingevuld 

erg betrokken is bij de Vakantieschool Taal. Veertien van de 23 ouders (61%) hebben een acht of 

hoger ingevuld, waarvan vijf ouders zelfs een tien hebben aangekruist (22%). Twee ouders hebben 

niets ingevuld. De ouderbetrokkenheid komt gemiddeld uit op 7.8. 

 

5.4 Effecten Vakantieschool Taal 

In deze paragraaf worden stellingen met betrekking tot de effecten van de Vakantieschool Taal 

besproken. De ouders werd een aantal stellingen voorgelegd waarop zij ‘ja’,  ‘nee’,  of ‘weet ik niet’ 

op konden antwoorden.  

Tabel 25: Effecten Vakantieschool Taal 

 Eens Oneens Tussenin Weet ik niet 

Mijn kind is beter geworden in 
lezen sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

15 (65%) 4 (17%) - 4 (17%) 

Mijn kind is beter geworden in 
schrijven sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

15 (65%) 2 (9%) - 6 (26%) 

De woordenschat van mijn kind is 
verbeterd sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

13 (57%) 2 (9%) 3 (13%) 5 (22%) 

Mijn kind is beter geworden in het 
houden van een spreekbeurt sinds 
hij/zij op de Vakantieschool Taal 
zit. 

15 (65%) 1 (4%) - 7 (30%) 
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Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat meer dan de helft van de ouders van mening is dat hun 

kind beter is geworden in lezen, schrijven, woordenschat en het houden van spreekbeurten sinds 

hij/zij op de Vakantieschool Taal zit (respectievelijk 65, 65, 57 en 65% van de ouders).  Een van de 

ouders merkt wel op dat zij niet heel veel verschil ziet als het gaat om verbetering met lezen en 

schrijven. Een opvallend punt aan de gegevens in tabel 25 is dat zeven van de 23 ouders (30%) ‘weet 

ik niet’ hebben aangekruist bij de stelling ‘mijn kind is beter geworden in het houden van een 

spreekbeurt sinds hij/zij op de Vakantieschool Taal zit.  

 

5.5 De ouderbijeenkomsten 

De ouders is ook een aantal stellingen voorgelegd met betrekking tot de ouderbijeenkomsten die 

gedurende het jaar bij de Vakantieschool Taal zijn gehouden. 

Tabel 26: Ouderbijeenkomsten 

 Goed Niet goed 

Wat vindt u van de inhoud van 
het programma? 

23 (100%) - 

Wat vindt u van de 
communicatie vooraf? 

22 (96%) 1(4%) 

Wat vindt u van de 
bijeenkomsten in de vakantie? 

21 (91%) 2 (9%) 

Wat vindt u van het programma 
van de bijeenkomsten in de 
vakantie? 

22 (96%) 1 (4%) 

 

 Te weinig Te veel Precies goed 

Wat vindt u van het aantal 
ouderbijeenkomsten? 

3 (13%) - 20 (87%) 

 

 Te lang Te kort Precies goed 

Wat vindt u van de duur van de 
ouderbijeenkomsten? 

2 (9%) 1 (4%) 20 (87%) 

 

Alle 23 ouders hebben aangegeven de inhoud van het programma van de ouderbijeenkomsten goed 

te vinden. De communicatie vooraf wordt 96% van de ouders als goed beschouwd. 91% is van 

mening dat de bijeenkomsten in de vakantie goed zijn, slechts twee ouders (9%) vinden de 

bijeenkomsten in de vakantie niet goed. Ook het programma van de bijeenkomsten in de vakantie 

wordt door bijna alle ouders als goed ervaren (96%). Slechts een ouder heeft hier gekozen voor ‘niet 

goed’. 87% heeft aangegeven het aantal ouderbijeenkomsten precies goed te vinden. 13% vindt 

echter dat er te weinig ouderbijeenkomsten plaatsvinden. Ook vindt 87% de duur van de 

ouderbijeenkomsten precies goed. 9% vindt deze te lang duren en slechts een ouder (4%) vindt de 

bijeenkomsten te kort.  
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5.6 Conclusie ouderevaluaties 

Over het algemeen zijn de ouders positief over de Vakantieschool Taal. Bijna alle ouders hebben het 

idee dat hun kind graag naar de Vakantieschool Taal gaat, zowel in de gewone schoolweken als in de 

vakantie (respectievelijk 96% en 83% van de ouders). Daarnaast hoeven de ouders hun kinderen niet 

vaak te motiveren om naar de lessen te gaan en de huiswerkopdrachten te maken. Alle 23 ouders 

vinden de leerkracht van de Vakantieschool Taal goed en 83% van de ouders is van mening dat zij 

vanuit de Vakantieschool Taal voldoende informatie krijgen over de vorderingen van hun kind. Ook 

zou 87% de Vakantieschool Taal aanraden aan anderen. 

  De stellingen omtrent het huiswerk leveren ook een eenduidig beeld op. Meer dan de helft 

van de ouders vindt de huiswerkopdrachten die de kinderen meekrijgen nuttig en niet moeilijk 

(70%). Daarnaast vindt 87% van de ouders  de hoeveelheid huiswerk die de kinderen meekrijgen niet 

te groot. Hoewel de ouders aangeven dat de huiswerkopdrachten niet moeilijk zijn, geeft 78% van 

de ouders aan hun kind weleens te helpen met het huiswerk. 83% vindt  de ouder-kindopdrachten 

leuk om te doen. 70% van de ouders  geeft aan deze opdrachten ook samen met hun kind gedaan te 

hebben.  

  De ouders die het evaluatieformulier hebben ingevuld, blijken erg betrokken te zijn bij de 

Vakantieschool Taal. Op een schaal van een tot tien komt de ouderbetrokkenheid gemiddeld uit op 

7.8. 61% van de ouders heeft een acht of hoger aangekruist, waarvan vijf ouders zelfs een tien 

hebben ingevuld. 

  Meer dan de helft van de ouders is van mening dat hun kind beter is geworden in  lezen, 

schrijven, woordenschat en het houden van spreekbeurten sinds hij/zij deelneemt aan de 

Vakantieschool Taal (respectievelijk 65%,  65%, 57% en 65% van de ouders). 

  Ook de ouderbijeenkomsten worden positief beoordeeld door de ouders. Alle ouders zijn 

tevreden over de inhoud van het programma. Het aantal ouderbijeenkomsten wordt als precies 

goed beschouwd. Slechts drie ouders (13%) vinden dat er te weinig ouderbijeenkomsten worden 

gehouden. 87% van de ouders is van mening dat de ouderbijeenkomsten precies lang genoeg duren. 

Twee ouders (9%) vinden de bijeenkomsten te lang en een ouder vindt de bijeenkomsten juist te 

kort.  Volgens 96% is de communicatie vooraf goed. Ook de bijeenkomsten in de vakantie wordt 

door 91% als goed ervaren. 96% van de ouders is van mening dat het programma van deze 

bijeenkomsten goed is. Slechts een ouder is het hier niet mee eens. Tot slot merkt een ouder het 

volgende op: ‘Ga zo door! Mijn kind vindt het leuk!’  
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6. Toetsresultaten leerlingen 

In dit hoofdstuk zullen de toetsresultaten van de leerlingen besproken worden. Elke school zal 

afzonderlijk toegelicht worden. Van school G ontbreekt een analyse, omdat de aangeleverde 

resultaten geen nameting bevatten. Hierdoor is het maken van een vergelijking niet mogelijk. 

 

6.1 Analyse toetsresultaten school A 

School A heeft de toetsresultaten van twaalf leerlingen aangeleverd. Niet alle resultaten kunnen 

meegenomen worden in de analyse, omdat van sommige leerlingen een voor- of nameting mist. De 

toetsen die meegenomen worden in de analyse zijn de woordenschattoets en de spellingstoets.  Op 

deze school wordt DMT niet getoetst als het technisch lezen op niveau is. AVI wordt vastgesteld aan 

de hand van cito technisch lezen. Begrijpend lezen wordt niet aan het einde van het schooljaar 

getoetst in de groepen 5,6 en 7. De analyse van de woordenschattoets gaat over de resultaten van 

elf leerlingen. Bij een van de leerlingen ontbreekt de voormeting, omdat hij afkomstig is uit de 

nieuwkomersgroep. Hetzelfde geldt voor de resultaten van de spellingstoets. In tabel 27 Zijn de  

gemiddelde scores tijdens de voor- en nameting te zien.  

Tabel 27: toetsresultaten leerlingen school A 

Onderdeel Voormeting  
 

Nameting  
 

Gemiddelde 
vooruitgang 

Woordenschat 52.27 63.82 11.55 

Spelling 133.09 136.27 3.18 
Gemiddelde scores toetsen school A (uitgedrukt in vaardigheidsscores). Voormeting juni 2012, nameting juni 2013 

Tijdens de voormeting bedroeg de gemiddelde score op de woordenschattoets 52.27. Tijdens de 

nameting in juni 2013 was deze gemiddelde score 63.82. De leerlingen hebben een gemiddelde 

vooruitgang van 11.55 geboekt. Op de spellingstoets hebben de leerlingen een gemiddelde 

vooruitgang geboekt van 3.18.  

 

6.2 Analyse toetsresultaten school B 

De resultaten van de leerlingen van school B zijn afkomstig van de volgende toetsen: DMT, 

woordenschat en spelling. Hoewel school B de resultaten van elf leerlingen heeft aangeleverd, 

worden de resultaten van tien leerlingen meegenomen in de analyse, omdat van een leerling de 

voormeting ontbreekt. 

Tabel 28: toetsresultaten leerlingen school B 

Onderdeel Voormeting  Nameting  Gemiddelde 
vooruitgang 

DMT 67.9 80.2 12.3 

Woordenschat 60.7 66.6 5.9 

Spelling 130.4 136.7 6.3 
Gemiddelde scores toetsen school B (uitgedrukt in vaardigheidsscores).  

 

 



33 
 

De leerlingen van school B hebben op grootste gemiddelde vooruitgang geboekt met de DMT. 

Tijdens de voormeting scoorden zij gemiddeld 67.9 en tijdens de nameting 80.2. Op woordenschat 

zijn de leerlingen gemiddeld het minst vooruit gegaan (5.9).  

 

6.3 Analyse toestresultaten school C 

School C heeft de toetsresultaten van twaalf leerlingen aangeleverd. De analyse van de 

toetsresultaten wordt aan de hand van de volgende toetsen gedaan: woordenschat, spelling en 

DMT. Bij deze laatste toets wordt er gekeken naar de resultaten van elf leerlingen, omdat een 

leerling later is ingestroomd en veel afwezig was.  

Tabel 29: Toetsresultaten leerlingen school C 

Onderdeel Voormeting  Nameting  Gemiddelde 
vooruitgang 

DMT 96.55 106.82 10.27 

Woordenschat 69.36 75.27 5.91 

Spelling 139.46 144.64 5.18 
Gemiddelde scores toetsen school C (uitgedrukt in vaardigheidsscores). Voormeting juni 2012, nameting juni 2013. 

  

Uit tabel 27 blijkt dat de leerlingen van school C in een jaar tijd gemiddeld het meest vooruit zijn 

gegaan op de DMT (10.27). De gemiddelde vooruitgang op woordenschat en spelling is bijna gelijk 

(respectievelijk 5.91 en 5.18). 

 

6.4 Analyse toetsresultaten school D 

De resultaten van school D worden geanalyseerd aan de hand van de volgende toetsen: DMT, 

woordenschat en spelling. De resultaten op de DMT worden van twaalf leerlingen geanalyseerd, 

omdat er van twee leerlingen een nameting ontbreekt. Bij woordenschat en spelling worden de 

resultaten van zes leerlingen meegenomen in de analyse.  

Tabel 30: toetsresultaten leerlingen school D 

Onderdeel Voormeting  Nameting  Gemiddelde 
vooruitgang 

DMT 78.17 84.5 6.33 

Woordenschat 44 57.17 13.17 

Spelling 126 133.33 7.33 
Gemiddelde scores toetsen school D (uitgedrukt in vaardigheidsscores). Voormeting is E5-E6, nameting is E6-E7. 

 

Gemiddeld zijn de leerlingen van school D het meest vooruitgegaan op woordenschat. Tijdens de 

voormeting scoorden zij gemiddeld 44 en tijdens de nameting 57.17, wat een gemiddelde 

vooruitgang van 13.17 inhoudt. Op spelling en de DMT zijn de leerlingen respectievelijk gemiddeld 

7.33 en 6.33 vooruit gegaan. 
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6.5 Analyse toetsresultaten school E 

Aangezien er van een leerling een voormeting ontbreekt, zijn de resultaten van de DMT van negen 

leerlingen meegenomen in de analyse. De analyse van de resultaten op de spellingstoets is 

gebaseerd op slechts twee leerlingen.  

Tabel 31: toetsresultaten leerlingen school E 

Onderdeel Voormeting  Nameting  Gemiddelde 
vooruitgang 

DMT 74.78 85.11 10.33 

Spelling 127 139 12 
Gemiddelde scores toetsen school E (uitgedrukt in vaardigheidsscores). Voormeting juni 2012, nameting juni 2013. 

Op zowel de DMT als de spellingstoets hebben de leerlingen van school E gemiddeld een grote 

vooruitgang geboekt. Tijdens de voormeting scoorden de leerlingen gemiddeld 127 op de 

spellingstoets en tijdens de nameting gemiddeld 139. Wel moet in acht genomen worden dat deze 

vooruitgang slechts op de scores van twee leerlingen gebaseerd is. Op de DMT gingen de leerlingen 

gemiddeld 10.33 vooruit. 

 

6.6 Analyse toetsresultaten school F 

School F heeft de toetsresultaten van zeventien leerlingen aangeleverd. Van de resultaten op de 

DMT en de spellingstoets kunnen er vijftien meegenomen worden in de analyse. Van de overige 

twee leerlingen ontbreekt de nameting. De analyse van de resultaten op de woordenschattoets is 

gebaseerd op twee leerlingen, ook door gebrek aan nameting bij de andere leerlingen.  

Tabel 32: toetsresultaten leerlingen school F 

Onderdeel Voormeting  Nameting  Gemiddelde 
vooruitgang 

DMT 2.32 2.54 0.22 

Woordenschat 1.7 1.4 -0.3 

Spelling 2.15 3.99 1.84 
Gemiddelde scores school F (uitgedrukt in niveauwaarde).  

Uit tabel 31 blijkt dat de leerlingen van school F gemiddeld niet zoveel vooruit zijn gegaan. Tijdens de 

voormeting op de spellingstoets scoorden de leerlingen gemiddeld 2.15 en tijdens de nameting 

gemiddeld 3.99, want uitkomt op een gemiddelde vooruitgang van 1.84. Op de woordenschattoets 

zijn de leerlingen gemiddeld zelfs achteruit gegaan. Dit heeft echter te maken met het feit dat de 

gemiddelde vooruitgang slechts gebaseerd is op de scores van twee leerlingen, waarbij een van de 

twee leerlingen tijdens de nameting lager scoorde dan bij de voormeting.  
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6.7 Conclusie toetsresultaten leerlingen 

Uit de analyse van de toetsresultaten blijkt dat de leerlingen op elk onderdeel gemiddeld 

vooruitgang hebben geboekt. De resultaten op de woordenschattoets van school F vormen hier een 

uitzondering op, maar gezien het feit dat dit gemiddelde berekend is over de resultaten van twee 

leerlingen, is dit te verwaarlozen. Voor een overzicht van alle resultaten gezamenlijk zie tabel 33. 

Tabel 33: Gemiddelde vooruitgang per school per toets uitgedrukt in vaardigheidsscore 

 DMT Spelling Woordenschat 

School A - 3.18 11.55 

School B 12.3 6.3 5.9 

School C 10.27 5.18 5.91 

School D 6.33 7.33 13.17 

School E 10.33 12 - 

School F 0.22* 1.84* -0.3* 

School G - - - 
*Deze resultaten zijn uitgedrukt in niveauwaarde 

 

Uit tabel 33 blijkt dat alle scholen met uitzondering van school G een voor- en nameting hebben 

gedaan op de spellingstoets. School F heeft op deze toets gemiddeld de grootste groei doorgemaakt 

(12). Deze score is echter gebaseerd op de toetsresultaten van twee leerlingen. Indien deze score 

ook te verwaarlozen is, heeft school D gemiddeld de grootste groei doorgemaakt met 7.33. Op de 

woordenschattoets lijkt op dit moment ook school D gemiddeld de grootste groei doorgemaakt te 

hebben (13.17). Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld, aangezien de toetsgegevens 

van school E en school G ontbreken. Hetzelfde geldt voor de resultaten op de DMT. In dit geval lijkt 

school B gemiddeld de grootste vooruitgang te hebben geboekt, maar hier ontbreken de resultaten 

van school A en school G. 

Tabel 34: Gemiddelde vaardigheid en standaardafwijking op DMT voor de verschillende populaties  

 *Bron: Wetenschappelijke verantwoording DMT en AVI (2010).  

Om te beoordelen of de leerlingen op het juiste niveau zitten wat betreft de DMT-scores, wordt in 

tabel 34 de gemiddelde vaardigheid en standaardafwijking op de DMT voor de verschillende 

populaties weergeven.  In tabel 35 zijn de toetsresultaten DMT per school gezamenlijk weergeven. 
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Tabel 35: Toetsresultaten DMT per school 

DMT Voormeting Nameting Gemiddelde 
vooruitgang 

School A - - - 

School B 67.9 80.2 12.3 

School C 96.55 106.82 10.27 

School D 78.17 84.5 6.33 

School E 74.78 85.11 10.33 

School F 2.32* 2.54* 0.22* 

School G - - - 
*Deze resultaten zijn uitgedrukt in niveauwaarde 

Uit tabel 34 en 35 blijkt dat de gemiddelde score van school B bij de nameting het meest bij de 

gemiddelde vaardigheid van ‘medio groep 6’ in de buurt komt. School D en school E komen het 

meest in de buurt van de gemiddelde vaardigheid van ‘eind groep 6’. Opvallend is de score van 

school C, die tijdens de voormeting al hoger is dan de gemiddelde vaardigheid ‘medio groep 8’.  

Vanaf ‘medio groep 5’ tot en met ‘medio groep 8’ stijgt de gemiddelde vaardigheid tussen de twee 

tot vier. In tabel 35 is af te lezen dat de leerlingen van school B, C, D en E een grotere gemiddelde 

vooruitgang boeken dan men kan verwachten (respectievelijk 12.3, 10.27, 6.33 en 10.33).  

School A en school G worden buiten beschouwing gelaten, omdat de scores op de DMT ontbreken. 

Ook school F wordt niet meegerekend, omdat deze resultaten uitgedrukt zijn in niveauwaarde.   
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7. Conclusie, discussie en aanbevelingen 

Aan de hand van de voorgaande analyse van de leerkracht-, leerling- en ouderevaluaties en de 

toetsresultaten van de leerlingen kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Daaraan 

voorafgaand zullen de eerdergenoemde onderzoeksvragen waar mogelijk beantwoord worden. Tot 

slot zullen een aantal aanbevelingen worden gegeven. 

De onderzoeksvragen zijn aan het begin van dit rapport als volgt geformuleerd: 

 

1. In hoeverre zijn de leerkrachten, leerlingen en ouders positief over de gang van zaken bij 

de  Vakantieschool Taal? 

2. In hoeverre draagt de Vakantieschool Taal bij aan het vergroten van de taalvaardigheid 

               van de leerlingen volgens de docenten, leerlingen, ouders en toetsresultaten? 

 

Uit de analyse van de leerkrachtevaluaties blijkt ten eerste dat de docenten in het algemeen positief 

terugblikken op de Vakantieschool Taal. Ook zijn zij tevreden met de didactische aanpak. Het werken 

met coöperatieve werkvormen ging eenieder goed af en ook de voorbereiding van de lessen verliep 

goed. De inhoud en opdrachten van het curriculum worden ook goed beoordeeld door de docenten: 

zij vinden de opdrachten goed uitvoerbaar en voldoende gevarieerd en ook vinden zij dat de inhoud 

van de lessen goed is gekozen om de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast blijkt uit de analyse dat 

de docenten tevreden zijn met het aantal trainingen en uitwisselingsbijeenkomsten; alleen de 

inhoud van deze bijeenkomsten werd soms wat matig bevonden. De lesobservaties en de feedback 

daarop werden door alle docenten als nuttig beschouwd. 

  Toch is er een aantal punten waar de docenten iets minder over te spreken zijn. Zo vinden 

bijvoorbeeld niet alle docenten dat de werkvormen uit de map even goed toepasbaar zijn en ook 

wordt er getwijfeld aan de voorbereidingstijd voor de lessen; deze is niet in alle gevallen acceptabel. 

Tot slot zijn de docenten er niet helemaal van overtuigd dat het taalniveau van het lesmateriaal 

geschikt is voor de leerlingen. Afgezien van deze punten kan gesteld worden dat de docenten over 

het algemeen tevreden zijn over de gang van zaken bij de Vakantieschool Taal.  

  Uit de analyse van de leerlingevaluaties blijkt dat de leerlingen ook redelijk tevreden zijn met 

de gang van zaken bij de Vakantieschool Taal. Vooral de uitstapjes blijken favoriet te zijn. De 

leerlingen noemen deze uitstapjes vaak als leukste les en ook als dat wat echt moet blijven bij de 

Vakantieschool Taal. Op de vraag wat de minst leuke les was en wat er anders moet, wordt het 

meest ‘niets’  geantwoord. Een ruime meerderheid van de leerlingen vond het leuk om in groepjes 

te werken en beschouwde dit ook als nuttig. Ook vonden zij de huiswerkopdrachten die samen met 

de ouders gemaakt moesten worden leuk. Tot slot mochten de leerlingen de Vakantieschool Taal en 

cijfer geven, hetgeen misschien wel het duidelijkst laat zien hoe de kinderen het afgelopen jaar 

ervaren hebben. 81 procent van de leerlingen heeft de Vakantieschool Taal met een zeven of hoger 

becijferd. Gemiddeld genomen heeft de Vakantieschool Taal daardoor een 7.9 behaald.  

  Uit de analyse van de ouderevaluaties blijkt dat de ouders over het algemeen ook positief 

zijn over de Vakantieschool Taal. De meeste ouders hebben het idee dat hun kind zowel in de 

gewone schoolweken als in de vakantie graag naar de Vakantieschool Taal gaat (respectievelijke 96% 

en 83%). De huiswerkopdrachten die de kinderen meekrijgen worden door een meerderheid van de 

ouders (70%) als nuttig en niet moeilijk beschouwd. Daarnaast vindt 87% dat de hoeveelheid 
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huiswerk niet te groot is. Ook de ouderbijeenkomsten worden positief beoordeeld door de ouders.  

Zo wordt de inhoud van het programma als goed beoordeeld en het aantal ouderbijeenkomsten 

wordt door iedereen als precies goed beschouwd. Verder blijken de ouders die het 

evaluatieformulier hebben ingevuld erg betrokken te zijn bij de Vakantieschool Taal. Op een schaal 

van een tot tien komt de ouderbetrokkenheid gemiddeld uit op een 7.8. Tot slot vinden alle ouders 

de leerkracht van de Vakantieschool Taal goed en 87% zou de Vakantieschool Taal dan ook aanraden 

aan anderen.  

  Uit bovenstaande blijkt dat er veel overeenkomsten te vinden zijn in de evaluaties van de 

leerkrachten, leerlingen en ouders. Geconcludeerd kan worden dat zowel de leerkrachten, leerlingen 

en ouders positief zijn over de gang van zaken bij de Vakantieschool Taal.  

De tweede onderzoeksvraag wordt beantwoord op basis van de ervaring van de leerkrachten, de 

leerlingen en de ouders. Ook wordt gekeken naar de toetsresultaten van de leerlingen. 

  Uit de analyse van de leerkrachtevaluaties blijkt dat alle vijf de docenten van mening zijn dat 

de taalvaardigheid van de leerlingen vooruit is gegaan. De leerlingen zijn ook van mening dat hun 

taalvaardigheid vooruit is gegaan. 68% van de leerlingen is van mening dat zij veel geleerd hebben 

van de lessen van de Vakantieschool Taal: zo hebben zij het idee beter te zijn geworden in lezen 

(73%), woordenschat (73%), het houden van een spreekbeurt (66%) en in samenwerken (70%). Ook 

de ouders beamen dat de taalvaardigheid van de leerlingen vooruit is gegaan: meer dan de helft van 

de ouders is van mening dat hun kind beter is geworden in lezen, woordenschat en het houden van 

spreekbeurten sinds hij/zij deelneemt aan de Vakantieschool Taal (respectievelijk 65%, 57% en 65% 

van de ouders).  

  Uit de analyse van de toetsresultaten blijkt dat de leerlingen op elk toetsonderdeel 

gemiddeld vooruitgang hebben geboekt. Gezien het feit dat niet elke school voor alle 

toetsonderdelen resultaten heeft aangeleverd, kan slechts met een voorzichtige ‘ja’ gezegd worden 

dat de taalvaardigheid van de leerlingen vooruit is gegaan.  

  Ook uit de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag blijkt dat er veel 

overeenkomsten zijn tussen de resultaten van de leerkracht-, leerling- en ouderevaluaties en de 

toetsresultaten van de leerlingen. Voor een volledig overzicht zal er nog een korte vergelijking 

gemaakt worden tussen de bevindingen uit het pilotonderzoek (Kekić  en Kuiken, 2012) en het 

huidige onderzoek.  

Vergelijking met het pilotonderzoek 

Het pilotonderzoek uit 2012 is net als het huidige onderzoek voornamelijk gebaseerd op de 

evaluaties van leerkrachten, leerlingen en ouders. Hoewel de evaluaties in grote lijnen vergelijkbaar 

zijn, is er een aantal kleine verschillen te ontdekken. In tegenstelling tot het huidige onderzoek, is er 

tijdens het pilotonderzoek gewerkt met een vijfpuntsschaal voor de evaluaties van de leerkrachten 

en de ouders.  Daarnaast is toentertijd ook een aantal ouders geïnterviewd. De thema’s die bij de 

evaluaties aan bod komen, zijn grotendeels gelijk gebleven. Het grootste verschil tussen het huidige 

onderzoek en het pilotonderzoek betreft de omvang. Tijdens het pilotonderzoek namen vier 

basisscholen deel aan de Vakantieschool Taal, terwijl de Vakantieschool Taal dit jaar zeven 

deelnemende basisscholen kent.  

  Hoewel het pilotonderzoek uit 2012 en het huidige onderzoek  qua opzet en omvang 

enigszins van elkaar verschillen, zijn er een aantal overeenkomsten in de conclusies te vinden. Zowel 

uit het pilotonderzoek als uit het huidige onderzoek blijkt dat leerkrachten, leerlingen en ouders 
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positief zijn over de Vakantieschool Taal. Opmerkelijk is dat tijdens het pilotonderzoek duidelijk naar 

voren is gekomen dat leerlingen moeite hebben gemotiveerd te blijven. Ook de ouders en 

leerkrachten hebben dit opgemerkt. In het huidige onderzoek is dit punt echter niet naar voren 

gekomen.   

  Zowel in het pilotonderzoek als in het huidige onderzoek is bekeken in hoeverre de 

Vakantieschool Taal bijdraagt aan het verbeteren van de taalvaardigheid van de leerlingen.  Uit het 

huidige onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat zowel de leerkrachten, leerlingen en ouders 

van mening zijn dat de taalvaardigheid van de leerlingen vooruit is gegaan. Ook de toetsresultaten 

van de leerlingen laten dit zien. Tijdens het pilotonderzoek is dit echter minder duidelijk naar voren 

gekomen. Hoewel de leerlingen zelf wel van mening waren dat hun taalvaardigheid verbeterd was, 

hadden de leerkrachten en ouders hier hun twijfels over. Kanttekening hierbij is dat tijdens het 

pilotonderzoek de meningen sterk uiteen liepen tussen de verschillende basisscholen, waardoor het 

trekken van eenduidige conclusies vaak lastig bleek. Mede door de inachtneming van de 

aanbevelingen die tijdens het pilotonderzoek zijn gedaan, heeft het evaluatieonderzoek naar de 

Vakantieschool Taal 2012-2013 nieuwe bruikbare inzichten opgeleverd.    

Over het algemeen wordt de Vakantieschool Taal redelijk goed beoordeeld door zowel de docenten, 

de leerlingen en de ouders. Toch zijn er nog een aantal verbeterpunten naar voren gekomen uit de 

evaluaties: 

Aanbevelingen voor de betrokkenheid van de ouders 

1. In de tussenrapportage (Slaap en Kuiken, 2013) is beschreven dat uit zowel de 

leerkrachtevaluaties als de leerlingevaluaties blijkt dat de ouderbetrokkenheid gering is. In de eerste 

evaluatieronde geven de leerkrachten aan dat het contact met de ouders niet altijd even soepel 

verloopt. Bij de tweede evaluatieronde zijn de docenten iets positiever: drie docenten beschouwen 

het contact met de ouders als goed en twee docenten vinden het contact matig. Toch merken de 

leerkrachten tijdens beide evaluatierondes op dat zij niet echt het idee hebben dat de ouders helpen 

bij het maken van de huiswerkopdrachten. Ook uit beide leerlingevaluaties komt naar voren dat een 

meerderheid van de leerlingen ‘soms’ of ‘nooit’ de huiswerkopdrachten doet die samen met de 

ouders gemaakt moeten worden. Uit de ouderevaluaties blijkt echter het tegenovergestelde: 70%  

van de ouders geeft aan de ouder-kindopdrachten samen met zijn/haar kind te doen. De 

kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, is dat dit de ouders betreft die aanwezig waren op 

een van de ouderbijeenkomsten. Gezien het feit dat er in totaal maar 23 ouders van de 89 leerlingen 

naar een ouderbijeenkomst zijn gekomen, is het raadzaam om ouders actiever te betrekken bij de 

Vakantieschool Taal.   

Aanbevelingen voor de leerkrachten 

2. Hoewel uit de leerkrachtevaluaties blijkt dat de docenten van mening zijn dat de 

deelvaardigheden alle evenveel aan bod komen, blijkt uit de leerlingevaluaties dat de leerlingen dit 

niet vinden. De leerlingen geven duidelijk aan dat hun woordenschat en leesvaardigheid vooruit is 

gegaan, maar hebben niet het idee dat dit ook geldt voor schrijfvaardigheid. Wellicht zou er meer 

aandacht geschonken kunnen worden aan deze vaardigheid. Wel moet opgemerkt worden dat uit de 

leerlingevaluaties naar voren komt dat leerlingen schrijven in het algemeen (12%) als de minst leuke 

les beschouwen en dat 10% van de leerlingen aangeeft dat er minder geschreven moet worden bij 
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de Vakantieschool Taal. Indien er in de toekomst meer aandacht besteed wordt aan schrijven, moet 

dit wel gebeuren op een manier die leerlingen aantrekkelijk vinden.  

3. Om een volledige analyse te kunnen geven van de toetsresultaten, is het belangrijk dat elke school 

toetsresultaten aanlevert van dezelfde soort toetsen en dezelfde periodes. Daarnaast is het van 

belang dat de scholen de resultaten ook op dezelfde manier aanleveren, zodat er ook een 

vergelijking tussen scholen gemaakt kan worden. 

Aanbevelingen voor (het invullen van) de evaluatieformulieren 

4. Uit de antwoorden op de vragen van de leerlingevaluaties is gebleken dat de leerlingen vaak niets 

invullen, meerdere antwoorden geven of zelf extra antwoorden bedenken, terwijl hier niet om 

wordt gevraagd. Het is dus belangrijk dat de leerlingen meer begeleid worden bij het invullen van de 

evaluatieformulieren, zodat er een compleet beeld ontstaat. 

5. Hoewel het een goed verbeterpunt was om de onderzoeker zelf de ouderevaluaties af te laten 

nemen om zo eventuele vragen te kunnen beantwoorden, zou het simplificeren van de vraagstelling 

op het evaluatieformulier een volgend verbeterpunt kunnen zijn. Veel ouders zijn namelijk van 

buitenlandse afkomst en spreken en/of lezen niet allemaal even goed Nederlands. Stellingen als ‘Ik 

krijg vanuit de Vakantieschool Taal voldoende informatie over de vorderingen van mijn kind’  en ‘wat 

vindt u van het programma van de bijeenkomsten in de vakantie?’ worden dikwijls verkeerd 

geïnterpreteerd. 

6. Tot slot is het wenselijk om zowel de leerkrachten als leerlingen en ouders te vragen om 

toelichtingen te geven bij hun antwoorden. Het trekken van de juiste conclusies en het doen van 

aanbevelingen zal op die manier een vollediger beeld opleveren.    
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Bijlage I: Leerkrachtevaluaties 2 Vakantieschool Taal 2012-2013 

School A 

 

2. Didachtische aanpak      

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee 
eens bent door het hokje van het beste antwoord aan 
te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Ik ben tevreden over de didactische keuzes die zijn 
gemaakt 

 X    

De werkvormen uit de map zijn goed toepasbaar in de 
les 

 X    

Het werken met coöperatieve werkvormen gaan mij 
goed af 

 X    

De voorbereiding van de lessen verliep goed X     

De voorbereidingstijd voor de lessen was acceptabel    X  

 

b. hoeveel vrijheid hebt u de leerlingen gegeven op: 
(1 staat voor geen vrijheid en 5 voor volledige 
vrijheid) 

1 2 3 4 5 

1) de keuze voor subthema's    X  

2) de keuze voor het lesmateriaal X     

3) de keuze voor het oefenmateriaal X     

4) De keuze voor individueel- of groepswerk   X   

 

3. Inhoud en opdrachten van het curriculum      

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De inhoud van de lessen is goed gekozen om de gestelde 
doelen te bereiken 

 X    

De opdrachten zijn goed uitvoerbaar   X   

De opdrachten zijn voldoende gevarieerd  X    

De opdrachten zijn goed gekozen om de doelstellingen 
te bereiken 

 X    

Ik merk dat ouders thuis helpen bij het maken van de 
huiswerkopdrachten 

  X   

De verschillende deeltaalvaardigheden komen allen 
voldoende aan bod 

 X    

 

 

 

1. Algemene terugblik op de Vakantieschool Taal      

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens bent 
door het hokje van het beste antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens 
 (-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De algemene opzet van de Vakantieschool Taal is 
bevredigend 

 X    

De Vakantieschool Taal heeft aan mijn verwachtingen 
voldaan 

 X    

De leerlingen vinden de Vakantieschool Taal leuk  X    

De taalvaardigheid van de leerlingen is vooruit gegaan  X    
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4. Lesmateriaal      

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee 
eens bent door het hokje van het beste antwoord aan 
te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Het docentenmateriaal bevat voldoende 
ondersteuning voor de lesuitvoering 

 X    

Het taalniveau van het lesmateriaal is geschikt voor de 
leerlingen 

  X   

De kwaliteit van de materialen is goed  X    

 

b. Springen er lessen uit qua niveau ((te) moeilijke of makkelijke lessen)? Zo ja, welke zijn dat? 

 

Ik heb veel lessen zelf gemaakt, het docentenmateriaal wel als inspiratie gebruikt. Qua niveau heb ik het aangepast. Ik heb veel 

taalspelletjes gedaan.  

 

 

 6. Trainingen en communicatie      

Kruis het juiste antwoord aan en geef overal een 
antwoord 

zeer goed 
(++) 

goed  
(+) 

tussenin 
(+/-) 

slecht  
(-) 

zeer slecht  
(--) 

Wat vindt u van het aantal trainings- en 
uitwisselingsbijeenkomsten? 

 X    

Wat vindt u van de inhoud van deze bijeenkomsten?  X    

Hoe verliep de communicatie met de 
groepsleerkracht? 

X     

Hoe verliep het contact met de ouders?   X   

In hoeverre waren de lesobservatie en de feedback 
daarop nuttig voor u? 

X     

 

  

5. Monitoring en beoordeling    

a. Hoe controleert u de voortgang van uw leerlingen?    

Aan de hand van een portfolio X   

Door tijdens de les rond te lopen X   

Door aan het eind van de les te kijken wat ze gedaan hebben X   

 Portfolio Rondlopen 
tijdens les 

Controleren einde 
van de les 

b. indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest?  X  

    

c. Hoe beoordeelt u de producten van de leerlingen?    

Samen met de leerlingen X   

Leerlingen beoordelen elkaars producten    

Ik beoordeel de producten van de leerlingen zelf X   

 Samen Leerlingen Docent 

d. Indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest?   X 
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School B 

 

 

 

 

 

 

 

2. Didachtische aanpak     

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Ik ben tevreden over de didactische keuzes die zijn 
gemaakt 

 X   

De werkvormen uit de map zijn goed toepasbaar in de 
les 

 X   

Het werken met coöperatieve werkvormen gaan mij 
goed af 

 X   

De voorbereiding van de lessen verliep goed  X   

De voorbereidingstijd voor de lessen was acceptabel  X   

 

b. hoeveel vrijheid hebt u de leerlingen gegeven op: 
(1 staat voor geen vrijheid en 5 voor volledige 
vrijheid) 

1 2 3 4 5 

1) de keuze voor subthema's X     

2) de keuze voor het lesmateriaal  X    

3) de keuze voor het oefenmateriaal  X    

4) De keuze voor individueel- of groepswerk    X  

 

3. Inhoud en opdrachten van het curriculum      

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens 
 (--) 

De inhoud van de lessen is goed gekozen om de gestelde 
doelen te bereiken 

 X    

De opdrachten zijn goed uitvoerbaar  X    

De opdrachten zijn voldoende gevarieerd    X  

De opdrachten zijn goed gekozen om de doelstellingen 
te bereiken 

 X    

Ik merk dat ouders thuis helpen bij het maken van de 
huiswerkopdrachten 

  X   

De verschillende deeltaalvaardigheden komen allen 
voldoende aan bod 

 X    

 

 

 

 

1. Algemene terugblik op de Vakantieschool Taal     

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens bent 
door het hokje van het beste antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens (+) 

mee oneens 
 (-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De algemene opzet van de Vakantieschool Taal is 
bevredigend 

 X   

De Vakantieschool Taal heeft aan mijn verwachtingen 
voldaan 

  X  

De leerlingen vinden de Vakantieschool Taal leuk X    

De taalvaardigheid van de leerlingen is vooruit gegaan  X   
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4. Lesmateriaal      

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee 
eens bent door het hokje van het beste antwoord aan 
te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Het docentenmateriaal bevat voldoende 
ondersteuning voor de lesuitvoering 

 X    

Het taalniveau van het lesmateriaal is geschikt voor de 
leerlingen 

  X   

De kwaliteit van de materialen is goed  X    

 

b. Springen er lessen uit qua niveau ((te) moeilijke of makkelijke lessen)? Zo ja, welke zijn dat? 

 

zie voorgaande evaluatie  

 

(leesvaardigheidslessen (te moeilijk)) 

 

 

 6. Trainingen en communicatie      

Kruis het juiste antwoord aan en geef overal een 
antwoord 

zeer goed 
(++) 

goed  
(+) 

slecht  
(-) 

zeer slecht  
(--) 

niets 

Wat vindt u van het aantal trainings- en 
uitwisselingsbijeenkomsten? 

 X    

Wat vindt u van de inhoud van deze bijeenkomsten?     X 

Hoe verliep de communicatie met de 
groepsleerkracht? 

X     

Hoe verliep het contact met de ouders? X     

In hoeverre waren de lesobservatie en de feedback 
daarop nuttig voor u? 

 X    

  

5. Monitoring en beoordeling     

a. Hoe controleert u de voortgang van uw leerlingen?     

Aan de hand van een portfolio X    

Door tijdens de les rond te lopen X    

Door aan het eind van de les te kijken wat ze gedaan hebben X    

 Portfolio Rondlopen 
tijdens les 

Controleren einde 
van de les 

Anders 

b. indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest?  X   

     

c. Hoe beoordeelt u de producten van de leerlingen?     

Samen met de leerlingen X    

Leerlingen beoordelen elkaars producten X    

Ik beoordeel de producten van de leerlingen zelf     

 Samen Leerlingen Docent  

d. Indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest? X    
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School D 

 

2. Didachtische aanpak      

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens bent 
door het hokje van het beste antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens 
 (--) 

Ik ben tevreden over de didactische keuzes die zijn gemaakt   X   

De werkvormen uit de map zijn goed toepasbaar in de les     X 

Het werken met coöperatieve werkvormen gaan mij goed af  X    

De voorbereiding van de lessen verliep goed  X    

De voorbereidingstijd voor de lessen was acceptabel  X    

 

b. hoeveel vrijheid hebt u de leerlingen gegeven op: 
(1 staat voor geen vrijheid en 5 voor volledige 
vrijheid) 

1 2 3 4 5 

1) de keuze voor subthema's   X   

2) de keuze voor het lesmateriaal  X    

3) de keuze voor het oefenmateriaal  X    

4) De keuze voor individueel- of groepswerk    X  

 

3. Inhoud en opdrachten van het curriculum      

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens 
 (--) 

De inhoud van de lessen is goed gekozen om de gestelde 
doelen te bereiken 

 X    

De opdrachten zijn goed uitvoerbaar  X    

De opdrachten zijn voldoende gevarieerd  X    

De opdrachten zijn goed gekozen om de doelstellingen 
te bereiken 

 X    

Ik merk dat ouders thuis helpen bij het maken van de 
huiswerkopdrachten 

   X  

De verschillende deeltaalvaardigheden komen allen 
voldoende aan bod 

  X   

 

 

 

 

 

1. Algemene terugblik op de Vakantieschool Taal      

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens bent 
door het hokje van het beste antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens 
 (-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De algemene opzet van de Vakantieschool Taal is 
bevredigend 

  X   

De Vakantieschool Taal heeft aan mijn verwachtingen 
voldaan 

  X   

De leerlingen vinden de Vakantieschool Taal leuk X     

De taalvaardigheid van de leerlingen is vooruit gegaan  X    
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4. Lesmateriaal      

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee 
eens bent door het hokje van het beste antwoord aan 
te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Het docentenmateriaal bevat voldoende 
ondersteuning voor de lesuitvoering 

   X  

Het taalniveau van het lesmateriaal is geschikt voor de 
leerlingen 

 X    

De kwaliteit van de materialen is goed  X    

 

b. Springen er lessen uit qua niveau ((te) moeilijke of makkelijke lessen)? Zo ja, welke zijn dat? 

Niets ingevuld 

 

 

 6. Trainingen en communicatie      

Kruis het juiste antwoord aan en geef overal een 
antwoord 

zeer goed 
(++) 

goed  
(+) 

tussenin 
(+/-) 

slecht  
(-) 

zeer slecht  
(--) 

Wat vindt u van het aantal trainings- en 
uitwisselingsbijeenkomsten? 

 X    

Wat vindt u van de inhoud van deze bijeenkomsten?   X   

Hoe verliep de communicatie met de 
groepsleerkracht? 

 X    

Hoe verliep het contact met de ouders?  X    

In hoeverre waren de lesobservatie en de feedback 
daarop nuttig voor u? 

 X    

 

  

5. Monitoring en beoordeling    

a. Hoe controleert u de voortgang van uw leerlingen?    

Aan de hand van een portfolio    

Door tijdens de les rond te lopen X   

Door aan het eind van de les te kijken wat ze gedaan hebben X   

 Portfolio Rondlopen 
tijdens les 

Controleren einde 
van de les 

b. indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest?  X  

    

c. Hoe beoordeelt u de producten van de leerlingen?    

Samen met de leerlingen X   

Leerlingen beoordelen elkaars producten X   

Ik beoordeel de producten van de leerlingen zelf    

 Samen Leerlingen Docent 

d. Indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest? X   
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School E 

 

2. Didachtische aanpak      

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Ik ben tevreden over de didactische keuzes die zijn 
gemaakt 

  X   

De werkvormen uit de map zijn goed toepasbaar in de 
les 

   X  

Het werken met coöperatieve werkvormen gaan mij 
goed af 

 X    

De voorbereiding van de lessen verliep goed  X    

De voorbereidingstijd voor de lessen was acceptabel   X   

 

b. hoeveel vrijheid hebt u de leerlingen gegeven op: 
(1 staat voor geen vrijheid en 5 voor volledige 
vrijheid) 

1 2 3 4 5 

1) de keuze voor subthema's  X    

2) de keuze voor het lesmateriaal  X    

3) de keuze voor het oefenmateriaal   X   

4) De keuze voor individueel- of groepswerk     X 

 

3. Inhoud en opdrachten van het curriculum      

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De inhoud van de lessen is goed gekozen om de gestelde 
doelen te bereiken 

 X    

De opdrachten zijn goed uitvoerbaar  X    

De opdrachten zijn voldoende gevarieerd  X    

De opdrachten zijn goed gekozen om de doelstellingen 
te bereiken 

 X    

Ik merk dat ouders thuis helpen bij het maken van de 
huiswerkopdrachten 

  X   

De verschillende deeltaalvaardigheden komen allen 
voldoende aan bod 

 X    

 

 

 

 

1. Algemene terugblik op de Vakantieschool Taal      

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens bent 
door het hokje van het beste antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens (+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens 
 (-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De algemene opzet van de Vakantieschool Taal is 
bevredigend 

X     

De Vakantieschool Taal heeft aan mijn verwachtingen 
voldaan 

X     

De leerlingen vinden de Vakantieschool Taal leuk X     

De taalvaardigheid van de leerlingen is vooruit gegaan  X    
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4. Lesmateriaal      

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Het docentenmateriaal bevat voldoende ondersteuning 
voor de lesuitvoering 

 X    

Het taalniveau van het lesmateriaal is geschikt voor de 
leerlingen 

 X    

De kwaliteit van de materialen is goed  X    

 

b. Springen er lessen uit qua niveau ((te) moeilijke of makkelijke lessen)? Zo ja, welke zijn dat? 

Niets ingevuld 

 

 

 6. Trainingen en communicatie      

Kruis het juiste antwoord aan en geef overal een 
antwoord 

zeer goed 
(++) 

goed  
(+) 

tussenin 
(+/-) 

slecht  
(-) 

zeer slecht  
(--) 

Wat vindt u van het aantal trainings- en 
uitwisselingsbijeenkomsten? 

 X    

Wat vindt u van de inhoud van deze bijeenkomsten?  X    

Hoe verliep de communicatie met de 
groepsleerkracht? 

 X    

Hoe verliep het contact met de ouders?  X    

In hoeverre waren de lesobservatie en de feedback 
daarop nuttig voor u? 

 X    

 

  

5. Monitoring en beoordeling    

a. Hoe controleert u de voortgang van uw leerlingen?    

Aan de hand van een portfolio    

Door tijdens de les rond te lopen X   

Door aan het eind van de les te kijken wat ze gedaan hebben X   

 Portfolio Rondlopen 
tijdens les 

Controleren einde 
van de les 

b. indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest?  X  

    

c. Hoe beoordeelt u de producten van de leerlingen?    

Samen met de leerlingen X   

Leerlingen beoordelen elkaars producten X   

Ik beoordeel de producten van de leerlingen zelf X   

 Samen Leerlingen Docent 

d. Indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest? X   
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School G 

 

2. Didachtische aanpak      

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Ik ben tevreden over de didactische keuzes die zijn 
gemaakt 

 X    

De werkvormen uit de map zijn goed toepasbaar in de 
les 

 X    

Het werken met coöperatieve werkvormen gaan mij 
goed af 

 X    

De voorbereiding van de lessen verliep goed   X   

De voorbereidingstijd voor de lessen was acceptabel    X  

 

b. hoeveel vrijheid hebt u de leerlingen gegeven op: 
(1 staat voor geen vrijheid en 5 voor volledige 
vrijheid) 

1 2 3 4 5 

1) de keuze voor subthema's   X   

2) de keuze voor het lesmateriaal   X   

3) de keuze voor het oefenmateriaal   X   

4) De keuze voor individueel- of groepswerk   X   

 

3. Inhoud en opdrachten van het curriculum      

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De inhoud van de lessen is goed gekozen om de gestelde 
doelen te bereiken 

 X    

De opdrachten zijn goed uitvoerbaar  X    

De opdrachten zijn voldoende gevarieerd  X    

De opdrachten zijn goed gekozen om de doelstellingen 
te bereiken 

 X    

Ik merk dat ouders thuis helpen bij het maken van de 
huiswerkopdrachten 

   X  

De verschillende deeltaalvaardigheden komen allen 
voldoende aan bod 

 X    

 

 

 

 

1. Algemene terugblik op de Vakantieschool Taal      

 Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens bent 
door het hokje van het beste antwoord aan te kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens 
 (-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

De algemene opzet van de Vakantieschool Taal is 
bevredigend 

 X    

De Vakantieschool Taal heeft aan mijn verwachtingen 
voldaan 

 X    

De leerlingen vinden de Vakantieschool Taal leuk  X    

De taalvaardigheid van de leerlingen is vooruit gegaan  X    
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4. Lesmateriaal      

a. Geef bij elke stelling aan in hoeverre u het er mee eens 
bent door het hokje van het beste antwoord aan te 
kruisen 

zeer mee 
eens  
(++) 

mee 
eens  
(+) 

tussenin 
 
(+/-) 

mee 
oneens  
(-) 

zeer mee 
oneens  
(--) 

Het docentenmateriaal bevat voldoende ondersteuning 
voor de lesuitvoering 

  X   

Het taalniveau van het lesmateriaal is geschikt voor de 
leerlingen 

  X   

De kwaliteit van de materialen is goed   X   

 

b. Springen er lessen uit qua niveau ((te) moeilijke of makkelijke lessen)? Zo ja, welke zijn dat? 

Niets ingevuld 

 

 

 6. Trainingen en communicatie       

Kruis het juiste antwoord aan en geef overal een 
antwoord 

zeer goed  
(++) 

goed  
(+) 

tussenin 
(+/-) 

slecht  
(-) 

zeer slecht  
(--) 

niets 

Wat vindt u van het aantal trainings- en 
uitwisselingsbijeenkomsten? 

 X     

Wat vindt u van de inhoud van deze bijeenkomsten?   X    

Hoe verliep de communicatie met de 
groepsleerkracht? 

     X 

Hoe verliep het contact met de ouders?   X    

In hoeverre waren de lesobservatie en de feedback 
daarop nuttig voor u? 

X      

 

 

 

 

 

5. Monitoring en beoordeling     

a. Hoe controleert u de voortgang van uw leerlingen?     

Aan de hand van een portfolio     

Door tijdens de les rond te lopen X    

Door aan het eind van de les te kijken wat ze gedaan hebben X    

 Portfolio Rondlopen 
tijdens les 

Controleren einde 
van de les 

Anders 

b. indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest?  X   

     

c. Hoe beoordeelt u de producten van de leerlingen?     

Samen met de leerlingen     

Leerlingen beoordelen elkaars producten     

Ik beoordeel de producten van de leerlingen zelf X    

 Samen Leerlingen Docent  

d. Indien meer dan 1 antwoord: welke manier gebruikt u het meest?   X  
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Bijlage II: Leerlingevaluaties 2 Vakantieschool Taal 2012-2013 

School A 

1. Verwachtingen vooraf van de Vakantieschool Taal Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant 6 

Gezellig 7 

Leerzaam 4 

Leuk  8 

Saai 2 

 

2. En klopt dit met hoe je het nu vindt? Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant 1 

Gezellig 5 

Leerzaam 2 

Leuk 3 

Saai 7 

 

3. De leukste les en de minst leuke les Totaal 

Leukste les  

Antwoord 1: spelletjes met taal 2 

Antwoord 2: uitstapjes 2 

Antwoord 3: Nemo 6 

Antwoord 4: techniek 1 

 

Minst leuke les Totaal 

Antwoord 1: schrijven verhalen 1 

Antwoord 2: elke dinsdag 1 

Antwoord 3: shoppen 1 

Antwoord 4: geld bank 1 

Antwoord 5: geen antwoord 3 

Antwoord 6: billy doen 1 

Antwoord 7: Dat we verslagen moesten schrijven 1 

Antwoord 8: begrijpend lezen 1 

Antwoord 9: vervoer 1 
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4. Wat moet echt blijven in de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: spelletjes met taal 2 

Antwoord 2:  de uitstapjes 5 

Antwoord 3: juf Lisanne 1 

Antwoord 4: de activiteiten 3 

Antwoord 5: alles 1 

Antwoord 6: zelf leren op de computer 1 

 

5. Wat moet anders bij de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: niet veel schrijven 2 

Antwoord 2: in de vakantie een dag meer en niet elke dinsdag 1 

Antwoord 3: niets 2 

Antwoord 4: pauze 1 

Antwoord 5: minder lestijd na school 2 

Antwoord 6: buiten spelen 1 

Antwoord 7: geen saaie dingen doen 2 

 

6. Ga je liever naar de lessen na schooltijd of de lessen in de vakantie? Totaal 

(Een antwoord mogelijk)  

Ik ga liever naar de lessen na schooltijd 2 

Ik ga liever naar de lessen in de vakantie 6 

Het maakt me niet uit 3 

 

7. Wat vind je van de leerkracht van de Vakantieschool Taal? Totaal 

Goed 10 

Niet goed - 

Soms 1 

 

8. Hoeveel ben je het er mee eens? Nooit  
(totaal) 

Soms 
(totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren moeilijk 2 9 - - 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren leuk om 
te lezen 

1 7 1 2 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
moeilijk 

2 8 1 - 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
leuk om te doen 

- 5 5 1 
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9. eens of oneens? Ja  
(totaal) 

Nee (totaal) Anders 
(totaal) 

Ik vond het leuk om in groepjes te werken 9 - 2 

Het werken in groepjes was nuttig 6 3 2 

Ik vond de huiswerkopdrachten die ik samen met mijn ouders moest doen leuk 6 5 - 

Ik vond het leuk dat we veel zelf mochten kiezen (oefenmateriaal, thema's, 
opdrachten) 

11 - - 

Tijdens de lessen hadden we genoeg tijd om aan de opdrachten te werken 4 7 - 

Ik heb veel geleerd van de lessen van de Vakantieschool Taal 11 - - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in lezen door de Vakantieschool 
Taal 

9 2 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in schrijven door de 
Vakantieschool Taal 

8 3 - 

Ik heb het gevoel dat mijn woordenschat beter is geworden door de 
Vakantieschool Taal 

10 1 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in het houden van een 
spreekbeurt door de Vakantieschool Taal 

9 2 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in samenwerken door de 
Vakantieschool Taal 

7 4 - 

 

10. Kruis het juiste antwoord aan Nooit  
(totaal) 

Soms 
(totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

Hoe vaak werkten jullie in groepjes bij de Vakantieschool Taal? - 4 5 2 

Hoe vaak maakte je je huiswerk voor de Vakantieschool Taal? 2 5 1 3 

Hoe vaak maakte je de opdrachten die je samen met je ouders moest 
doen? 

3 5 3 - 

 

11. Wat vind je van de hoeveelheid huiswerk? Totaal 

Weinig - 

Veel 2 

Niet veel, niet weinig 9 

 

12. Wat voor cijfer geef je de Vakantieschool Taal? Totaal 

10 2 

9 2 

8 2 

7.5 1 

7 2 

6 1 

5.5 1 

4 - 

3 - 

2 - 

1 - 

Gemiddeld cijfer: 7,9 
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School B 

1. Verwachtingen vooraf van de Vakantieschool Taal Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant 5 

Gezellig 7 

Leerzaam 8 

Leuk  12 

Saai - 

 

2. En klopt dit met hoe je het nu vindt? Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant 5 

Gezellig 7 

Leerzaam 7 

Leuk 8 

Saai 2 

 

3. De leukste les en de minst leuke les Totaal 

Leukste les  

Antwoord 1: cultuur maskers maken 3 

Antwoord 2: woorden leren 1 

Antwoord 3: vegen 1 

Antwoord 4: reizen 1 

Antwoord 5: Amsterdams bezoek 1 

Antwoord 6: opdrachten maken op de computer 1 

Antwoord 7: tekst schrijven 1 

Antwoord 8: bezoekjes 2 

Antwoord 9: cultuur 1 

 

Minst leuke les Totaal 

Antwoord 1: niets 4 

Antwoord 2: dat weinig mensen komen 1 

Antwoord 3: onleesbaar 1 

Antwoord 4: Amsterdam 1 

Antwoord 5: cultuur bezoek 1 

Antwoord 6: schrijven 1 

Antwoord 7: verslag schrijven 1 

Antwoord 8: reizen 1 

Antwoord 9: vrij lezen 1 
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4. Wat moet echt blijven in de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: Juf 1 

Antwoord 2: thema cultuur 1 

Antwoord 3: uitjes 7 

Antwoord 4: alles 1 

Antwoord 5: schrijven 1 

Antwoord 6: dat de ouders komen kijken als een thema klaar is 1 

Antwoord 7: onleesbaar 1 

Antwoord 8: lessen 1 

 

5. Wat moet anders bij de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: niets 4 

Antwoord 2: meer kinderen 1 

Antwoord 3: meer uitjes 1 

Antwoord 4: niet na school, maar tijdens schooltijd 1 

Antwoord 5: een single klas 1 

Antwoord 6: de lessen 2 

Antwoord 7: dagen 1 

Antwoord 8: dat de juf minder streng is 1 

 

6. Ga je liever naar de lessen na schooltijd of de lessen in de vakantie? Totaal 

(Een antwoord mogelijk)  

Ik ga liever naar de lessen na schooltijd 5 

Ik ga liever naar de lessen in de vakantie 4 

Het maakt me niet uit 3 

 

7. Wat vind je van de leerkracht van de Vakantieschool Taal? Totaal 

Goed 11 

Niet goed - 

Niet ingevuld 1 

 

8. Hoeveel ben je het er mee eens? Nooit  
(totaal) 

Soms 
 (totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

Anders 
(totaal) 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren moeilijk 1 11 - - - 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren leuk om 
te lezen 

- 5 2 4 1 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
moeilijk 

6 6 - - - 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
leuk om te doen 

- 5 - 7 - 
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9. eens of oneens? Ja  
(totaal) 

Nee  
(totaal) 

Anders 
(totaal) 

Ik vond het leuk om in groepjes te werken 12 - - 

Het werken in groepjes was nuttig 10 1 1 

Ik vond de huiswerkopdrachten die ik samen met mijn ouders moest doen leuk 9 3 - 

Ik vond het leuk dat we veel zelf mochten kiezen (oefenmateriaal, thema's, 
opdrachten) 

8 3 1 

Tijdens de lessen hadden we genoeg tijd om aan de opdrachten te werken 7 4 1 

Ik heb veel geleerd van de lessen van de Vakantieschool Taal 11 1 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in lezen door de Vakantieschool 
Taal 

9 2 1 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in schrijven door de 
Vakantieschool Taal 

10 2 - 

Ik heb het gevoel dat mijn woordenschat beter is geworden door de 
Vakantieschool Taal 

11 1 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in het houden van een 
spreekbeurt door de Vakantieschool Taal 

9 2 1 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in samenwerken door de 
Vakantieschool Taal 

10 2 - 

 

10. Kruis het juiste antwoord aan Nooit  
(totaal) 

Soms  
totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

Niets 
(totaal) 

Hoe vaak werkten jullie in groepjes bij de Vakantieschool Taal? - 3 6 2 1 

Hoe vaak maakte je je huiswerk voor de Vakantieschool Taal? - 4 1 6 1 

Hoe vaak maakte je de opdrachten die je samen met je ouders moest 
doen? 

1 3 2 5 1 

 

11. Wat vind je van de hoeveelheid huiswerk? Totaal 

Weinig 2 

Veel 3 

Niet veel, niet weinig 6 

Niets ingevuld 1 

 

12. Wat voor cijfer geef je de Vakantieschool Taal? Totaal 

10 7 

9 1 

8 2 

7 1 

6 - 

5 - 

4 - 

3 - 

2 - 

1 - 

Niets ingevuld 1 

Gemiddeld cijfer: 9.3 
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School D 

1. Verwachtingen vooraf van de Vakantieschool Taal Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant 11 

Gezellig 13 

Leerzaam 13 

Leuk  14 

Saai - 

 

2. En klopt dit met hoe je het nu vindt? Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant 10 

Gezellig 10 

Leerzaam 13 

Leuk 10 

Saai 2 

 

3. De leukste les en de minst leuke les Totaal 

Leukste les  

Antwoord 1: brief schrijven naar Ethiopië 2 

Antwoord 2: thema eten en koken 4 

Antwoord 3: thema reizen 2 

Antwoord 4: dingen opzoeken op de computer 1 

Antwoord 5: Schiphol 6 

Antwoord 6: opdrachten 1 

Antwoord 7: uitstapjes 1 

 

Minst leuke les Totaal 

Antwoord 1: Nieuwsbegrip les 1 

Antwoord 2: is er niet 3 

Antwoord 3: thema Amsterdam 3 

Antwoord 4: dat de kinderen niet gingen luisteren 1 

Antwoord 5: krant 1 

Antwoord 6: niets ingevuld 4 

Antwoord 7:  Historisch museum 1 

Antwoord 8: groepjes 1 

Antwoord 9: van thema reizen 1 
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4. Wat moet echt blijven in de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: brief schrijven (naar arme landen) 1 

Antwoord 2: de uitstapjes 10 

Antwoord 3: gezelligheid 2 

Antwoord 4: leerkracht 3 

Antwoord 5: leuke thema’s 1 

Antwoord 6: dat het interessant is 1 

Antwoord 7: alles 1 

Antwoord 8: niet heel veel spellen 1 

Antwoord 9: huiswerk en opdrachten 2 

Antwoord 10: ouderbijeenkomst 1 

 

5. Wat moet anders bij de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: nieuwsbegrip moet veranderen 1 

Antwoord 2: niets 3 

Antwoord 3: minder saaie thema’s 1 

Antwoord 4: dat de kinderen meer luisteren 2 

Antwoord 5: alleen in vakantie 1 

Antwoord 6: Ipad 1 

Antwoord 7: meer uistapjes 1 

Antwoord 8: 10 kinderen 1 

Antwoord 9: meer dingen waarmee je iets kunt vertellen of laten zien 1 

Antwoord 10: huiswerk 1 

Antwoord 11: meer kinderen 1 

 

6. Ga je liever naar de lessen na schooltijd of de lessen in de vakantie? Totaal 

(Een antwoord mogelijk)  

Ik ga liever naar de lessen na schooltijd 3 

Ik ga liever naar de lessen in de vakantie 9 

Het maakt me niet uit 3 

 

7. Wat vind je van de leerkracht van de Vakantieschool Taal? Totaal 

Goed 14 

Niet goed - 

Niet ingevuld 1 

 

8. Hoeveel ben je het er mee eens? Nooit  
(totaal) 

Soms 
(totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren moeilijk - 14 1 - 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren leuk om 
te lezen 

1 4 5 5 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
moeilijk 

3 9 2 1 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
leuk om te doen 

- 1 6 8 
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9. eens of oneens? Ja  
(totaal) 

Nee  
(totaal) 

Anders 
(totaal) 

Ik vond het leuk om in groepjes te werken 12 3  

Het werken in groepjes was nuttig 11 3 1 

Ik vond de huiswerkopdrachten die ik samen met mijn ouders moest doen leuk 15 - - 

Ik vond het leuk dat we veel zelf mochten kiezen (oefenmateriaal, thema's, 
opdrachten) 

12 1 2 

Tijdens de lessen hadden we genoeg tijd om aan de opdrachten te werken 11 3 1 

Ik heb veel geleerd van de lessen van de Vakantieschool Taal 15 - - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in lezen door de Vakantieschool 
Taal 

14 1 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in schrijven door de 
Vakantieschool Taal 

9 5 1 

Ik heb het gevoel dat mijn woordenschat beter is geworden door de 
Vakantieschool Taal 

12 2 1 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in het houden van een 
spreekbeurt door de Vakantieschool Taal 

13 2 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in samenwerken door de 
Vakantieschool Taal 

14 1 - 

 

10. Kruis het juiste antwoord aan Nooit  
(totaal) 

Soms 
(totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

Hoe vaak werkten jullie in groepjes bij de Vakantieschool Taal? - 3 8 4 

Hoe vaak maakte je je huiswerk voor de Vakantieschool Taal? - 4 6 5 

Hoe vaak maakte je de opdrachten die je samen met je ouders moest 
doen? 

- 2 6 7 

 

11. Wat vind je van de hoeveelheid huiswerk? Totaal 

Weinig 3 

Veel 4 

Niet veel, niet weinig 8 

 

12. Wat voor cijfer geef je de Vakantieschool Taal? Totaal 

10 4 

9.5 1 

9 3 

8.5 3 

8 2 

7.5 1 

7 1 

6 - 

5 - 

4 - 

3 - 

2 - 

1 - 

Gemiddeld cijfer: 8.8 
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School E 

1. Verwachtingen vooraf van de Vakantieschool Taal Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant 2 

Gezellig - 

Leerzaam 6 

Leuk  3 

Saai - 

 

2. En klopt dit met hoe je het nu vindt? Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant - 

Gezellig 4 

Leerzaam 2 

Leuk 4 

Saai 2 

 

3. De leukste les en de minst leuke les Totaal 

Leukste les  

Antwoord 1: in de vakantie 1 

Antwoord 2: uitstapje 1 

Antwoord 3: de eerste 1 

Antwoord 4: Dkjl (?) 1 

Antwoord 5: kunst/strips tekenen 1 

Antwoord 6: De Gouden Eeuw 1 

Antwoord 7: naar Jamin met juf Sonja 1 

Antwoord 8: Tropenmuseum 2 

 

Minst leuke les Totaal 

Antwoord 1: is er niet 1 

Antwoord 2: huiswerk 1 

Antwoord 3: de achtste 1 

Antwoord 4: over natuurrampen 1 

Antwoord 5: de VOC-les 1 

Antwoord 6: kunst 1 

Antwoord 7: de eerste 1 

Antwoord 8: Rijksmuseum 1 

Antwoord 9: alles 1 
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4. Wat moet echt blijven in de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: spellen 1 

Antwoord 2: uitstapjes 3 

Antwoord 3: juf Monica 1 

Antwoord 4: Dkjl (?) 1 

Antwoord 5: Thema kunst 1 

Antwoord 6: leuke lessen 1 

Antwoord 7: de gezelligheid 1 

Antwoord 8: niets ingevuld 1 

Antwoord 9: niks 1 

 

5. Wat moet anders bij de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: niets 5 

Antwoord 2: eerder naar huis 1 

Antwoord 3: niet ingevuld 1 

Antwoord 4: Als er een thema is moet het er ook over gaan en het moet over taal gaan 1 

Antwoord 5: alles 1 

 

6. Ga je liever naar de lessen na schooltijd of de lessen in de vakantie? Totaal 

(Een antwoord mogelijk)  

Ik ga liever naar de lessen na schooltijd 6 

Ik ga liever naar de lessen in de vakantie 1 

Het maakt me niet uit 2 

 

7. Wat vind je van de leerkracht van de Vakantieschool Taal? Totaal 

Goed 8 

Niet goed 1 

 

8. Hoeveel ben je het er mee eens? Nooit  
(totaal) 

Soms 
(totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren moeilijk 3 6 - - 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren leuk om 
te lezen 

1 5 3 - 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
moeilijk 

2 7 - - 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
leuk om te doen 

1 3 3 2 
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9. eens of oneens? Ja  
(totaal) 

Nee  
(totaal) 

Anders 
(totaal) 

Ik vond het leuk om in groepjes te werken 8 1 - 

Het werken in groepjes was nuttig 6 2 1 

Ik vond de huiswerkopdrachten die ik samen met mijn ouders moest doen leuk 5 4 - 

Ik vond het leuk dat we veel zelf mochten kiezen (oefenmateriaal, thema's, 
opdrachten) 

6 1 2 

Tijdens de lessen hadden we genoeg tijd om aan de opdrachten te werken 5 4 - 

Ik heb veel geleerd van de lessen van de Vakantieschool Taal 8 - 1 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in lezen door de Vakantieschool 
Taal 

6 3 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in schrijven door de 
Vakantieschool Taal 

3 6 - 

Ik heb het gevoel dat mijn woordenschat beter is geworden door de 
Vakantieschool Taal 

5 3 1 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in het houden van een 
spreekbeurt door de Vakantieschool Taal 

5 4 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in samenwerken door de 
Vakantieschool Taal 

6 3 - 

 

10. Kruis het juiste antwoord aan Nooit  
(totaal) 

Soms  
(totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

Niets 

Hoe vaak werkten jullie in groepjes bij de Vakantieschool Taal? - 3 4 1 1 

Hoe vaak maakte je je huiswerk voor de Vakantieschool Taal? - 3 2 3 1 

Hoe vaak maakte je de opdrachten die je samen met je ouders moest 
doen? 

2 4  2 1 

 

11. Wat vind je van de hoeveelheid huiswerk? Totaal 

Weinig - 

Veel - 

Niet veel, niet weinig 8 

Niets ingevuld 1 

 

12. Wat voor cijfer geef je de Vakantieschool Taal? Totaal 

10 - 

9.5 1 

9 1 

8.9 1 

8.5 1 

8 3 

7 - 

6.5 1 

6 - 

5 - 

4 1 

3 - 

2 - 

1 - 

Gemiddeld cijfer: 7.8 
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School G 

1. Verwachtingen vooraf van de Vakantieschool Taal Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant 1 

Gezellig 6 

Leerzaam 1 

Leuk  6 

Saai 2 

 

2. En klopt dit met hoe je het nu vindt? Totaal 

(meer dan een antwoord mogelijk)  

Interessant 3 

Gezellig 4 

Leerzaam 1 

Leuk 5 

Saai 7 

 

3. De leukste les en de minst leuke les Totaal 

Leukste les  

Antwoord 1: sport 1 

Antwoord 2: afsluiting cultuur 4 

Antwoord 3: toen we de laatste dag gingen vieren 1 

Antwoord 4: uitstapjes 1 

Antwoord 5: klimmuur 1 

Antwoord 6: saai 1 

Antwoord 7: eten en koken 1 

Antwoord 8: eindpresentatie 1 

Antwoord 9: naar de bibiotheek 1 

 

Minst leuke les Totaal 

Antwoord 1: cultuur 1 

Antwoord 2: chocoladefabriek 1 

Antwoord 3: toen we moesten werken 1 

Antwoord 4: schrijfles 1 

Antwoord 5: het verslag 2 

Antwoord 6: leuk 1 

Antwoord 7: vervoer 3 

Antwoord 8: maandag 1 

Antwoord 9: is er niet 1 
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4. Wat moet echt blijven in de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: niets 3 

Antwoord 2: uitstapjes 3 

Antwoord 3: toneelstuk 1 

Antwoord 4: chocoladefabriek 1 

Antwoord 5: pauze 1 

Antwoord 6: koken 1 

Antwoord 7: leuk moet zijn 1 

Antwoord 8: gezelligheid 1 

Antwoord 9: de juf 1 

Antwoord 10: de spelletjes 1 

 

5. Wat moet anders bij de Vakantieschool Taal? Totaal 

Antwoord 1: alles 2 

Antwoord 2: nieuwe leerkracht 2 

Antwoord 3: minder schrijven 3 

Antwoord 4: leren 1 

Antwoord 5: verslag 1 

Antwoord 6: huiswerk 2 

Antwoord 7: waar de lessen plaatsvinden 1 

Antwoord 8: maandag, 2 uur t/m half 4 1 

Antwoord 9: VST op een andere dag 1 

Antwoord 10: makkelijk werk zodat we tijd over houden om een spelletje te doen 1 

 

6. Ga je liever naar de lessen na schooltijd of de lessen in de vakantie? Totaal 

(Een antwoord mogelijk)  

Ik ga liever naar de lessen na schooltijd 10 

Ik ga liever naar de lessen in de vakantie - 

Het maakt me niet uit 2 

 

7. Wat vind je van de leerkracht van de Vakantieschool Taal? Totaal 

Goed 7 

Niet goed 5 

 

8. Hoeveel ben je het er mee eens? Nooit  
(totaal) 

Soms 
(totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren moeilijk 6 5 1 - 

De teksten die we lazen tijdens de Vakantieschool Taal waren leuk om 
te lezen 

5 6 1 - 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
moeilijk 

3 7 2 - 

De opdrachten die we deden tijdens de Vakantieschool Taal waren 
leuk om te doen 

6 3 3 - 
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9. eens of oneens? Ja  
(totaal) 

Nee  
(totaal) 

Anders 
(totaal) 

Ik vond het leuk om in groepjes te werken 8 4 - 

Het werken in groepjes was nuttig 5 7 - 

Ik vond de huiswerkopdrachten die ik samen met mijn ouders moest doen leuk 5 7 - 

Ik vond het leuk dat we veel zelf mochten kiezen (oefenmateriaal, thema's, 
opdrachten) 

6 6 - 

Tijdens de lessen hadden we genoeg tijd om aan de opdrachten te werken 3 8 1 

Ik heb veel geleerd van de lessen van de Vakantieschool Taal 5 7 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in lezen door de Vakantieschool 
Taal 

5 7 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in schrijven door de 
Vakantieschool Taal 

2 10 - 

Ik heb het gevoel dat mijn woordenschat beter is geworden door de 
Vakantieschool Taal 

5 7 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in het houden van een 
spreekbeurt door de Vakantieschool Taal 

3 9 - 

Ik heb het gevoel dat ik beter ben geworden in samenwerken door de 
Vakantieschool Taal 

4 8 - 

 

10. Kruis het juiste antwoord aan Nooit  
(totaal) 

Soms 
(totaal) 

Vaak 
(totaal) 

Altijd 
(totaal) 

Hoe vaak werkten jullie in groepjes bij de Vakantieschool Taal? 2 4 2 4 

Hoe vaak maakte je je huiswerk voor de Vakantieschool Taal? 1 5 5 1 

Hoe vaak maakte je de opdrachten die je samen met je ouders moest 
doen? 

3 7 2 - 

 

11. Wat vind je van de hoeveelheid huiswerk? Totaal 

Weinig 4 

Veel 5 

Niet veel, niet weinig 3 

 

12. Wat voor cijfer geef je de Vakantieschool Taal? Totaal 

10 - 

9 2 

8 - 

7.5 1 

7 3 

6 1 

5 1 

4 1 

3 - 

2 1 

1 2 

Gemiddeld cijfer: 5.5  
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Bijlage III 

De leukste les Totaal aantal keer genoemd 

Uitstapjes 
- Nemo 
- Amsterdams bezoek 
- naar Jamin met Juf 
- Tropenmuseum 
- klimmuur 
- naar de bibliotheek 

19 

Opdrachten 
- spelletjes met taal 
- woorden leren 
- opdrachten op de computer 
- tekst schrijven 
- brief schrijven 
- dingen opzoeken op de computer 
- kunst/strips tekenen 
- eindpresentatie 

11 

Thema reizen 
- Schiphol 

9 

Thema cultuur 
- maskers maken 
- afsluiting cultuur 

8 

Thema eten en koken 5 

Specifiek moment 
- toen we de laatste dag gingen vieren 
- de eerste 
- in de vakantie 

3 

De Gouden Eeuw 1 

Sport 1 

Techniek 1 

Overig 
- vegen 
- onleesbaar (dkjl?) 
- saai 

3 

 

Minst leuke les Totaal aantal keer genoemd 

Niets 9 

Schrijven 
- verhalen schrijven 
- verslag schrijven 

7 

Niets ingevuld 7 

Lezen 
- begrijpend lezen 
- vrij lezen 
- nieuwsbegrip 

3 

Thema Amsterdam 2 

Thema reizen 2 

Gedrag van de leerlingen 
- dat kinderen niet gingen luisteren 
- dat weinig mensen komen 

2 

Shoppen 1 

Over natuurrampen 1 

De VOC-les 1 

Kunst 1 

Cultuur 1 

Chocoladefabriek 1 

Alles 1 

Onduidelijk 
- leuk 
- groepjes 
- krant 
- onleesbaar 
- billy doen 
- geld bank 

6 
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Bijlage IV 

Wat moet echt blijven? Totaal aantal keer genoemd 

Uitstapjes 28 

Sfeer/leerzaamheid 
- Gezelligheid 
- Interessant 
- leuke thema’s 
- leuke lessen 
 

9 

Leerkracht 7 

Spelletjes 4 

Alles 3 

Activiteiten 3 

Schrijven 
- brief schrijven (naar arme landen) 

2 

Interactie met ouders 
- ouders komen kijken als een thema klaar is 
- ouderbijeenkomsten 

2 

Huiswerk en opdrachten 2 

Niets 2 

Zelf leren op de computer 1 

Thema cultuur 1 

Niet heel veel spellen 1 

Thema kunst 1 

Toneelstuk 1 

Chocoladefabriek 1 

Pauze 1 

Koken 1 

Overig 
- niets ingevuld 
- onleesbaar 

3 
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Bijlage V 

Wat moet anders? Totaal aantal keer genoemd 

Niets 14 

Tijd en plaats 
- waar de lessen plaatsvinden 
- maandag, 2 uur t/m half 4 
- VST op een andere dag 
- In de vakantie een dag meer en niet elke dinsdag 
- minder lestijd na school 
- niet na schooltijd, maar tijdens schooltijd 
- dagen 
- alleen in de vakantie 
- eerder naar huis 

10 

Leerlingen 
- meer kinderen 
- een single klas 
- dat de kinderen meer luisteren 
- tien kinderen 

6 

Minder schrijven 6 

Alles 3 

Docent 
- nieuwe leerkracht 
- minder streng 

3 

Meer uitstapjes 2 

Huiswerk 2 

Geen saaie dingen doen 2 

De lessen 2 

Thema’s 
- minder saai 
- Als er een thema is, moet het er ook over gaan en het moet over 
taal gaan 

2 

Leren  1 

Pauze 1 

Buitenspelen 1 

Nieuwsbegrip moet veranderen  1 

Ipad 1 

Meer dingen waarmee je iets kunt vertellen of laten zien 1 

Makkelijk werk zodat we tijd over houden om een spelletje te doen 1 

Niet ingevuld 1 
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Bijlage VI 

School A 

1. Algemeen 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Niets 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de gewone schoolweken.  3 - - 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de schoolvakanties.  2 1 - 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om naar de lessen van de Vakantieschool 
Taal te gaan.  

- 3 - 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om de huiswerkopdrachten van de 
Vakantieschool Taal te maken.  

- 3 - 

De leerkracht van de Vakantieschool Taal vind ik goed.  3 - - 

Ik krijg vanuit de Vakantieschool Taal voldoende informatie over de 
vorderingen van mijn kind.  

3 -  

Ik zou de Vakantieschool Taal aanraden aan anderen.  2 - 1 

 

2. Huiswerk  
Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet  

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn nuttig.  3 - - 

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn moeilijk.  - 2 1 

Ik help mijn kind weleens met het huiswerk voor de Vakantieschool 
Taal.  

2 - 1 (soms) 

De hoeveelheid huiswerk die mijn kind meekrijgt voor de 
Vakantieschool Taal is te groot.  

- 3 - 

De ouder-kindopdrachten zijn leuk om te doen.  2 - 1 

Ik heb de ouder-kindopdrachten samen met mijn kind gedaan.  3 - - 

 

3. Hoe groot is uw betrokkenheid bij de Vakantieschool Taal?  

7, niets, niets 

4. Effecten Vakantieschool Taal 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet 

Mijn kind is beter geworden in lezen sinds hij/zij op de Vakantieschool 
Taal zit. 

2 - 1 

Mijn kind is beter geworden in schrijven sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

2 - 1 

De woordenschat van mijn kind is verbeterd sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

2 - 1 

Mijn kind is beter geworden in het houden van een spreekbeurt sinds 
hij/zij op de Vakantieschool Taal zit. 

3 - - 
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5. De ouderbijeenkomsten  

U mag steeds 1 antwoord aankruisen 

a. Wat vindt u van de inhoud van het programma? 

 Goed   O 3x 

 Niet goed  O - 
 

b. Wat vindt u van het aantal ouderbijeenkomsten? 

Te weinig  O1x 

  Te veel  O - 

  Precies goed  O2x 
 

c. Wat vindt u van de duur van de ouderbijeenkomsten? 

Te lang  O - 

Te kort  O - 

Precies goed  O3x 

d. Wat vindt u van de communicatie vooraf? 

 Goed   O3x 

 Niet goed  O - 
 

e. Wat vindt u van de bijeenkomsten in de vakantie?  

 Goed   O2x 

 Niet goed  O1x 
 

f. Wat vindt u van het programma van de bijeenkomsten in de vakantie? 

 Goed   O3x 

 Niet goed  O - 
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School B 
 

1. Algemeen 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de gewone schoolweken.  4 - 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de schoolvakanties.  4 - 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om naar de lessen van de Vakantieschool Taal te gaan.  - 4 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om de huiswerkopdrachten van de Vakantieschool Taal 
te maken.  

2 2 

De leerkracht van de Vakantieschool Taal vind ik goed.  4 - 

Ik krijg vanuit de Vakantieschool Taal voldoende informatie over de vorderingen van mijn 
kind.  

4 - 

Ik zou de Vakantieschool Taal aanraden aan anderen.  4 - 

 

2. Huiswerk  
Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet  Niets 

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn nuttig.  2 - 1 1 

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn 
moeilijk.  

1 3 - - 

Ik help mijn kind weleens met het huiswerk voor de 
Vakantieschool Taal.  

3 1 - - 

De hoeveelheid huiswerk die mijn kind meekrijgt voor de 
Vakantieschool Taal is te groot.  

- 4 - - 

De ouder-kindopdrachten zijn leuk om te doen.  4 - - - 

Ik heb de ouder-kindopdrachten samen met mijn kind 
gedaan.  

3 - - 1 

 

3. Hoe groot is uw betrokkenheid bij de Vakantieschool Taal?  

10, 9, 8, 8 

 

4. Effecten Vakantieschool Taal 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet 

Mijn kind is beter geworden in lezen sinds hij/zij op de Vakantieschool 
Taal zit. 

2 1 1 

Mijn kind is beter geworden in schrijven sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

2 - 2 

De woordenschat van mijn kind is verbeterd sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

2 - 2 

Mijn kind is beter geworden in het houden van een spreekbeurt sinds 
hij/zij op de Vakantieschool Taal zit. 

2 - 2 
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5. De ouderbijeenkomsten  

U mag steeds 1 antwoord aankruisen 

a. Wat vindt u van de inhoud van het programma? 

 Goed   O4x 

 Niet goed  O - 
 

b. Wat vindt u van het aantal ouderbijeenkomsten? 

Te weinig  O1x 

  Te veel  O - 

  Precies goed  O3x 
 

c. Wat vindt u van de duur van de ouderbijeenkomsten? 

Te lang  O - 

Te kort  O1x 

Precies goed  O3x 

d. Wat vindt u van de communicatie vooraf? 

 Goed   O4x 

 Niet goed  O - 
 

e. Wat vindt u van de bijeenkomsten in de vakantie?  

 Goed   O4x 

 Niet goed  O - 
 

f. Wat vindt u van het programma van de bijeenkomsten in de vakantie? 

 Goed   O4x 

 Niet goed  O - 
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School C 

 

1. Algemeen 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de gewone schoolweken.  2 - 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de schoolvakanties.  1 1 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om naar de lessen van de Vakantieschool Taal te gaan.  - 2 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om de huiswerkopdrachten van de Vakantieschool Taal 
te maken.  

- 2 

De leerkracht van de Vakantieschool Taal vind ik goed.  2 - 

Ik krijg vanuit de Vakantieschool Taal voldoende informatie over de vorderingen van mijn 
kind.  

- 2 

Ik zou de Vakantieschool Taal aanraden aan anderen.  - 2 

 

2. Huiswerk  
Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet  

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn nuttig.  - - 2 

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn moeilijk.  - 1 1 

Ik help mijn kind weleens met het huiswerk voor de Vakantieschool 
Taal.  

1 - 1 

De hoeveelheid huiswerk die mijn kind meekrijgt voor de 
Vakantieschool Taal is te groot.  

1 - 1 

De ouder-kindopdrachten zijn leuk om te doen.  1 - 1 

Ik heb de ouder-kindopdrachten samen met mijn kind gedaan.  - 1 1 

 

3. Hoe groot is uw betrokkenheid bij de Vakantieschool Taal?  

1.5, 5 

 

 

 

4. Effecten Vakantieschool Taal 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet 

Mijn kind is beter geworden in lezen sinds hij/zij op de Vakantieschool 
Taal zit. 

1 1 - 

Mijn kind is beter geworden in schrijven sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

- 1 1 

De woordenschat van mijn kind is verbeterd sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

1 1 - 

Mijn kind is beter geworden in het houden van een spreekbeurt sinds 
hij/zij op de Vakantieschool Taal zit. 

- 1 1 
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5. De ouderbijeenkomsten  

U mag steeds 1 antwoord aankruisen 

a. Wat vindt u van de inhoud van het programma? 

 Goed   O2x 

 Niet goed  O - 
 

b. Wat vindt u van het aantal ouderbijeenkomsten? 

Te weinig  O - 

  Te veel  O - 

  Precies goed  O2x 
 

c. Wat vindt u van de duur van de ouderbijeenkomsten? 

Te lang  O - 

Te kort  O - 

Precies goed  O2x 

d. Wat vindt u van de communicatie vooraf? 

 Goed   O1x 

 Niet goed  O1x 
 

e. Wat vindt u van de bijeenkomsten in de vakantie?  

 Goed   O1x 

 Niet goed  O1x 
 

f. Wat vindt u van het programma van de bijeenkomsten in de vakantie? 

 Goed   O1x 

 Niet goed  O1x 
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School D 

1. Algemeen 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Tussenin 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de gewone schoolweken.  6 - - 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de schoolvakanties.  6 - - 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om naar de lessen van de Vakantieschool 
Taal te gaan.  

- 6 - 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om de huiswerkopdrachten van de 
Vakantieschool Taal te maken.  

1 (af en toe) 5 - 

De leerkracht van de Vakantieschool Taal vind ik goed.  6 - - 

Ik krijg vanuit de Vakantieschool Taal voldoende informatie over de 
vorderingen van mijn kind.  

4 - 2 

Ik zou de Vakantieschool Taal aanraden aan anderen.  6 - - 

 

2. Huiswerk  
Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet  tussenin 

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn nuttig.  6 - - - 

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn 
moeilijk.  

- 4 - 2 

Ik help mijn kind weleens met het huiswerk voor de 
Vakantieschool Taal.  

6 - - - 

De hoeveelheid huiswerk die mijn kind meekrijgt voor de 
Vakantieschool Taal is te groot.  

- 6 - - 

De ouder-kindopdrachten zijn leuk om te doen.  6 - - - 

Ik heb de ouder-kindopdrachten samen met mijn kind 
gedaan.  

6 - - - 

 

3. Hoe groot is uw betrokkenheid bij de Vakantieschool Taal?  

10, 9, 10, 10, 9, 10 

4. Effecten Vakantieschool Taal 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet tussenin 

Mijn kind is beter geworden in lezen sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

6* - - - 

Mijn kind is beter geworden in schrijven sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

6* - - - 

De woordenschat van mijn kind is verbeterd sinds hij/zij op 
de Vakantieschool Taal zit. 

4 - - 2 

Mijn kind is beter geworden in het houden van een 
spreekbeurt sinds hij/zij op de Vakantieschool Taal zit. 

4 - 2 - 

* Een ouder merkt op dat zij niet veel verschil ziet. 
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5. De ouderbijeenkomsten  

U mag steeds 1 antwoord aankruisen 

a. Wat vindt u van de inhoud van het programma? 

 Goed   O6x 

 Niet goed  O - 
 

b. Wat vindt u van het aantal ouderbijeenkomsten? 

Te weinig  O - 

  Te veel  O - 

  Precies goed  O6x 
 

c. Wat vindt u van de duur van de ouderbijeenkomsten? 

Te lang  O - 

Te kort  O - 

Precies goed  O6x 

d. Wat vindt u van de communicatie vooraf? 

 Goed   O6x 

 Niet goed  O - 
 

e. Wat vindt u van de bijeenkomsten in de vakantie?  

 Goed   O6x 

 Niet goed  O - 
 

f. Wat vindt u van het programma van de bijeenkomsten in de vakantie? 

 Goed   O6x    

 Niet goed  O -   Opm.: ga zo door! Mijn kind vindt het leuk! 
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School E 

 
1. Algemeen 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de gewone schoolweken.  3 - 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de schoolvakanties.  3 - 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om naar de lessen van de Vakantieschool Taal te gaan.  1 2 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om de huiswerkopdrachten van de Vakantieschool Taal 
te maken.  

2 1 

De leerkracht van de Vakantieschool Taal vind ik goed.  3 - 

Ik krijg vanuit de Vakantieschool Taal voldoende informatie over de vorderingen van mijn 
kind.  

3 - 

Ik zou de Vakantieschool Taal aanraden aan anderen.  3 - 

 

2. Huiswerk  
Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet  Tussenin 

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn nuttig.  2 - 1 - 

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn 
moeilijk.  

- 1 1 1 

Ik help mijn kind weleens met het huiswerk voor de 
Vakantieschool Taal.  

2 1 - - 

De hoeveelheid huiswerk die mijn kind meekrijgt voor de 
Vakantieschool Taal is te groot.  

1 2 - - 

De ouder-kindopdrachten zijn leuk om te doen.  3 - - - 

Ik heb de ouder-kindopdrachten samen met mijn kind 
gedaan.  

2 - 1 - 

 

3. Hoe groot is uw betrokkenheid bij de Vakantieschool Taal?  

6, 8, 8  

4. Effecten Vakantieschool Taal 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet tussenin 

Mijn kind is beter geworden in lezen sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

2 - 1 - 

Mijn kind is beter geworden in schrijven sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

3 -  - 

De woordenschat van mijn kind is verbeterd sinds hij/zij op 
de Vakantieschool Taal zit. 

1 - 1 1 

Mijn kind is beter geworden in het houden van een 
spreekbeurt sinds hij/zij op de Vakantieschool Taal zit. 

1 - 2 - 
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5. De ouderbijeenkomsten  

U mag steeds 1 antwoord aankruisen 

a. Wat vindt u van de inhoud van het programma? 

 Goed   O3x 

 Niet goed  O - 
 

b. Wat vindt u van het aantal ouderbijeenkomsten? 

Te weinig  O1x 

  Te veel  O - 

  Precies goed  O2x 
 

c. Wat vindt u van de duur van de ouderbijeenkomsten? 

Te lang  O1x 

Te kort  O - 

Precies goed  O2x 

d. Wat vindt u van de communicatie vooraf? 

 Goed   O3x 

 Niet goed  O - 
 

e. Wat vindt u van de bijeenkomsten in de vakantie?  

 Goed   O3x 

 Niet goed  O - 
 

f. Wat vindt u van het programma van de bijeenkomsten in de vakantie? 

 Goed   O3x 

 Niet goed  O - 
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School G 

 

1. Algemeen 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de gewone schoolweken.  4 1 

Mijn kind gaat graag naar de Vakantieschool Taal in de schoolvakanties.  3 2 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om naar de lessen van de Vakantieschool Taal te gaan.  3 2 

Ik moet mijn kind vaak motiveren om de huiswerkopdrachten van de Vakantieschool Taal 
te maken.  

2 3 

De leerkracht van de Vakantieschool Taal vind ik goed.  5 - 

Ik krijg vanuit de Vakantieschool Taal voldoende informatie over de vorderingen van mijn 
kind.  

5 - 

Ik zou de Vakantieschool Taal aanraden aan anderen.  5 - 

 

2. Huiswerk  
Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet  

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn nuttig.  3 1 1 

De huiswerkopdrachten die mijn kind meekrijgt zijn moeilijk.  - 5 - 

Ik help mijn kind weleens met het huiswerk voor de Vakantieschool 
Taal.  

4 1 - 

De hoeveelheid huiswerk die mijn kind meekrijgt voor de 
Vakantieschool Taal is te groot.  

- 5  

De ouder-kindopdrachten zijn leuk om te doen.  3 - 2 

Ik heb de ouder-kindopdrachten samen met mijn kind gedaan.  2 3 - 

 

3. Hoe groot is uw betrokkenheid bij de Vakantieschool Taal?  

7, 8, 6, 6, 9 

 

4. Effecten Vakantieschool Taal 

Geef bij elke stelling aan of u het er mee eens bent door het hokje van het juiste antwoord aan te kruisen. 

 Ja Nee Weet ik niet 

Mijn kind is beter geworden in lezen sinds hij/zij op de Vakantieschool 
Taal zit. 

2 2 1 

Mijn kind is beter geworden in schrijven sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

2 1 2 

De woordenschat van mijn kind is verbeterd sinds hij/zij op de 
Vakantieschool Taal zit. 

3 1 1 

Mijn kind is beter geworden in het houden van een spreekbeurt sinds 
hij/zij op de Vakantieschool Taal zit. 

5 - - 
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5. De ouderbijeenkomsten  

U mag steeds 1 antwoord aankruisen 

a. Wat vindt u van de inhoud van het programma? 

 Goed   O5x 

 Niet goed  O - 
 

b. Wat vindt u van het aantal ouderbijeenkomsten? 

Te weinig  O - 

  Te veel  O - 

  Precies goed  O5x 
 

c. Wat vindt u van de duur van de ouderbijeenkomsten? 

Te lang  O1x 

Te kort  O - 

Precies goed  O4x 

d. Wat vindt u van de communicatie vooraf? 

 Goed   O5x 

 Niet goed  O - 
 

e. Wat vindt u van de bijeenkomsten in de vakantie?  

 Goed   O5x 

 Niet goed  O - 
 

f. Wat vindt u van het programma van de bijeenkomsten in de vakantie? 

 Goed   O5x 

 Niet goed  O - 
 


