Onderwijs
1 In welke mate bent u tevreden over het basisschool
onderwijs in onze gemeente?
40%

(n=210)

37%

35%
30%

28%

26%

25%
20%
15%
10%
5%

5%

4%
0%

0%
Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer ontevreden

Weet niet

Toelichting
Neutraal



Meer handen in de klas, de kinderen verdienen meer (individuele) aandacht

Ontevreden



Basis scholen in Rooi zijn oudbollig, te klein

Weet niet




Geen kinderen op school, dus geen informatie uit de eerste hand.
Heb geen kinderen of kleinkinderen in sint-oedenrode op school
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1.1 Kunt u een toelichting geven waardoor u (zeer) tevreden bent over het
onderwijs in onze gemeente?













































Behoud lokaal onderwijs
Betrokken scholen met kwalitatief goed onderwijs
Dat de kinderen goed onderwijs krijgen (jammer dat het personeel niet meer snel tevreden is)
Dat is mijn ervaring.er kunnen altijd dingen beter
Dat mijn kinderen en nu klein deren een goede aansluiting naar het middelbaar onderwijs.
De juffen en meesters maken de scholen, en daar zit veel kwaliteit bij.
De kwaliteit lijkt me in orde te zijn
Duidelijkheid, keuzemogelijkheid en kwaliteit
Elk dorp zijn basisonderwijs
Er zijn genoeg scholen en er is tegenwoordig geen heibel
Geen al te grote klassen en scholen redeljk dichtbij.
Geen klachten
Genoeg aanbod in scholen en goed onderwijs
Genoeg scholen
Gevoel dat we proberen steeds te innoveren en het onderwijs aan te laten sluiten op de
veranderingen op de diverse terreinen
Goed onderwijs waarbij het kind centraal staat.
Goede scholen
Goede schoolgebouwen in de dorpen
Hoor en lees weinig klachten
Hoor geen inhoudelijke klachten, zelf geen kinderen (meer) die onderwijs volgen
Hoor van mijn kinderen geen negatieve reactie
Ik ben zelf juf en weet hoe hard en goed er wordt gewerkt door mijn collega's
Ik denk dat het wel goed is.
Ik hoor geen klachten.
Ik hoor niemand klagen
In mijn ogen gebeurt het goed maar ben al lang uit de kinderen
Is goed geregeld
Kind doet t goed nieuwbouw in aantocht fijne leerkrachten
Kinderen met veel plezier van onderwijs in gemeente gebruik gemaakt
Kinderen mogen kind zijn en hebben een veilige omgeving
M dat het onderwijs haar best doet en hard werkt.
Onze jeugd doet het goed
Onze zoon heeft het goed naar z'n zin gehad op BS Dommelrode!
Prima organisatie met een goede communicatie richting de ouders.
Scholen zijn op orde en onze kinderen hebben goed onderwijs gehad
Sommige scholen hebben een doel en thema waarna gewerkt wordt onder een goede leiding
Vanwege de thematische aanpak en schaalgrootte
Voldoende aanbod van scholen met goede lesprogramma's
Voldoende basisscholen
Voldoende en gevarieerd aanbod
Voldoende faciliteiten aanwezig
Voldoende goed gekwalificeerde scholen.
Voldoende keuze
Volgens mij ontwikkelen zij voldoende met deze tijd meegaand.
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1.1 Kunt u een toelichting geven waardoor u (zeer) ontevreden bent over het
onderwijs in onze gemeente?









Beperkte keuzes en men volgt elkaar denk aan continue rooster.
De grote werkdruk van de onderwijzers
Iedere school andere regels en - skoso. Raar
Ik stoor me aan steeds veranderende methodes, een groot personeelsverloop en daardoor
steeds veranderende inzichten.
Kinderen mogen meer uitgedaagd worden
Kinderen zij onze toekost. Prioriteit EEN
Speelplaatsen zijn erg onveilig! - Veel oude gebouwen
Voor openbaar onderwijs is er nauwelijks een keuze.
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In Sint-Oedenrode kunnen kinderen zich sinds kort uitleven en ontwikkelen in een ontdek lab. Het
ontdek lab combineert innovatief onderwijs en duurzaamheid. Zo zijn er sprekende robots, kunnen
kinderen zelf drones maken en ze uittesten, en kunnen ze windmolens bouwen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 'De komst van het ontdek lab is een goede aanvulling op
het onderwijs in Sint Oedelroede'
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In Sint-Oedelrode weet ik niet, maar in Sint-Oedenrode denk ik wel omdat het zich
richt op kennismaking met nieuwe technologie.
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Wat is de meerwaarde als kinderen 1 keertje daar naar toe gaan. Beter lijt het me
leerkrachten te motiveren voor overdracht van
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2.1 Kunt u een toelichting geven waardoor u het (zeer) eens bent met de
bovengenoemde stelling?







































Aanvulling op het uitdagen van het kind
Afwachten wat het oplevert aan ontdekkers
Alles wat je de kinderen aan onderwijs kunt mee geven is goed voor de toekomst en maakt een
kind gelukkig
Belangrijk om kinderen kennis te laten maken met de toekomst
Belangrijk onderwerp.
De jeugd heeft de toekomst en de techniek gaat steeds verder vooruit.
De kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen met de nieuwste technologie
Dit heeft de toekomst
Dit zijn belangrijke vaardigheden waar binnen huidige setting onvoldoende aandacht voor kan
zijn
Duurzaamheid is de basis van de toekomst
Duurzaamheid is de toekomst, het is goed dat kinderen hier op een speelse manier meer over
leren.
Duurzaamheid, Milieu en nieuwe technologie zullen in de toekomst nog belangrijker zijn.
Educatie. Jammer dat we geen voortgezet onderwijs meer hebben.
Eerlijk gezegd weet ik er nog te weinig vanaf maar ontdek lab klinkt als zelf vanalles uitproberen
en kijken wat de gevolgen zijn of hoe er een vervolgstap kan worden gemaakt. interessant
Elke positieve vooruitgang is goed.a
Er is meer dan de computer! Creativiteit.
Er moet ander onderwijs komen voor onze kinderen. Kleinere groepen, beter voor de kinderen
en beter voor de onderwijzers. En ander onderwijs in de vorm van ontdekkend leren.
Gericht op de toekomst
Goed voor de ontwikkeling van het kind
Goed voor de ontwikkeling van jongeren
Goed voor ontwikkeling
Goede zaak
Het hoort ook bij de ontwikkeling tegenwoordig voor de kinderen
Het is belangrijk dat kinderen creatief leren denken. En denken in mogelijkheden ipv in
beperkigen
Het is goed om met nieuwe ontwikkelingen kennis te maken.
Het is van deze tijd. De jeugd heeft de toekomst. Vergrijzing.
Het zijn nieuwe actuele zaken waar we veel mee te maken krijgen
Het zou structureel aanwezig moeten zijn dergelijke labs. De kans is dat een tijdelijk iets wordt,
dat zou jammer zijn
Ik denk dat het een waardevolle toevoeging is op de ontwikkeling van kinderen.
Ik ken het ontdek lap (nog) niet maar het initiatief lijkt me goed! Kinderen kunnen spelenderwijs
kennis maken met oa techniek.
Innovatie is altijd goed, en al helemaal als kinderen hier vroeg mee te maken krijgen
Interessant voor kinderen, leerzaam.
Is altijd goed.
Je kan hier niet vroeg genoeg mee beginnen
Je moet mee gaan met de tijd.
Kinderen achter die computers vandaan
Kinderen in eigen gemeente zoveel mogelijk stimuleren om op te groeien met ontdekken en
ontwikkelen. Hier hebben zij later profijt van en zodoende ook de gemeente met industrie etc.
Kinderen leren door te doen
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Kinderen leren er vam en worden op een goede manier bezig gehouden
Kinderen leren vaak het meeste als ze zelf kunnen experimenteren en ontdekkingen doen.
Kinderen moeten kunnen ontdekken, en bezig zijn met innovaties
Kinderen moeten kunnen ontwikkelen en niet alles moet voorgekauwd worden.
Kinderen moeten ook met handen en ogen leren en niet alleen theoretisch
Kinderen moeten uitgedaagd worden op technisch gebied
Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen leren . die hebben de toekomst.
Klinkt vooruitstrevend, ken de visie & inhoud onvoldoende om 'Zeer mee eens' te oordelen.
Intentie is goed.
Lang leve afval we hebben grondstoffen niet in bezit maar in gebruik
Leerzaam
Leerzaam om met techniek bezig te zijn
Leren de kinderen spelenderwijs
Leuk en interessant voor kinderen en voor later
Leuke manier om met wetenschap kennis te maken
Meegaan met toekomstige beeldvorming
Meer investeren in jongeren op verschillende vlakken is altijd goed.
Meer kennis maakt beroepskeuze gemakkelijker
Meer variatie voor de kinderen en goed dat ze daarmee in aanraking komen
Moderne toevoeging
Niet alleen tekst die het uitlegt maar dat je het ook kunt ontdekken en ervaren
Omdat dit toch de toekomst is
Omdat je als school mee moet met de ontwikkelingen
Ontdekken van de talenten die het kind in zich heeft
Onze kinderen zullen snel met nieuwe technologie te maken krijgen.
Op een andere manier kennis op doen.
Op scholen werkt nauwelijks techniek of ICT als doel aangeboden
Past goed bij toekomstige ontwikkelingen en excellent onderwijs
Proberen zoveel mogelijk uit het kind te halen door het aanbieden van allerlei mogelijkheden
Robotisering is een toekomstige ontwikkeling die gevolgd moet worden
Spelend kennis maken met de toekomst is prima
Stimuleren van techniek en creativiteit
Techniek interessant maken voor de jeugd is belangrijk.
Techniek ontwikkelt zich razendsnel en als kinderen daar op jonge leeftijd mee te maken krijgt,
hebben ze daar later alleen maar profijt van
Technieken veranderen steeds sneller en op deze manier wordt ook de eigen fantasie beter
ontwikkeld en gestimuleerd
Technische ontwikkeling is een noodzaak
Technische vaardigheden en inzicht zijn zeer belangrijk en kunnen hier worden verbeterd
Toekomst
Uitdagend
Verbreding onderwijs en vernieuwend aanbod aan leerlingen
Voedt creativiteit en techniek en samenwerking
Ze moeten met de tijd mee. Ontwikkeling is een goed proces voor de jeugd.
Zelf ontdekkend leren....prima!!!
Zelfontdekkend leren is de toekomst
Zo breed mogelijke interesse kweken.
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2.2 Kunt u een toelichting geven waardoor u het (zeer) oneens bent met de
bovengenoemde stelling?






Kinderen hebben al zoveel te ontwikkelen in hun leeftijd. Dat komt na de basis wel aan de
orde. Laat ze even met rust en kind zijn.
Kinderen moeten zich nog niet bezig houden met high tech maar gewoon spelen
Leer ze maar wat ze MOETEN weten
Mits heb lab voor Middelbaar onderwijs is.
Omdat ik vind
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3 Als u een tip mag geven aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, om innovatieve thema's als duurzaamheid en het internettijdperk door te voeren in de klaslokalen. Wat zou u dan zeggen?





































21ste eeuws maken volgens principes van Kennisnet
Absoluut een must evenals burgerschapsvorming.
Alle mensen hebben recht op onderwijs.ook mensen met minder geld.ook mensen die vanuit het
buitenland hier komen werken voor een uitzendburo moeten onze taal leren.zodat ze ook met
collegas kunnenpraten
Als ze er van leren en iets van opsteken vooral doen .
Bassis onderwijjs blijft belangrijk, middelbaar en beroeps onderwijs wel doorvoeren.
Begin eerst maar eens aan probleem 1: groepen tot max. 25 kinderen!!!
Betere verdeling aandacht - ontspanning
Bewustzijn duurzame samenleving belangrijk maken met gebruik van ict
Blijf de balans zoeken tussen internet en gewoon les en blijf kijken wat voor de kinderen goed is.
Cultuur en wetenschap is voor kinderen met baisonderwijs te
Daar kom je toch niet onderuit.
Dat dat erg belangrijk is
De tijd staat niet stil, maar houdt het binnen de perken. Laat ze niet continu achter de computer
zitten, of met die moderne telefoons spelen. Laat ze ook met de natuur bezig zijn!
Doe het, maar doe het duurzaam.
Doen (5x)
Doen, gaat over de toekomst van de volgende generaties.
Doen, snel en zoek aansluiting met innovatieve partije
Doen!
Doen.
Duurzaam is dat mensen met elkaar praten met mond en oren en niet via toetsenbord en
smartphone
Duurzaamheid is de basis van de toekomst
Erg belangrijk ook om de onderwijzend personeel ondersteunen in de klas en financieel
Ga er op uit, leer buiten de klas en school en zorg dat daar voldoende (financiele) middelen voor
zijn.
Geef scholen de ruimte om zelf duurzame oplossingen toe te passen
Goed
Goed idee maar in welke uren gaan we dat dan doen
Goed loon en werkdruk er afhalen.
Goed maar wel vanaf een bepaalde leeftijd. Men moet een kind laten zijn op de basisscholen en
niet al allerlei moeilijke lessen laten volgen.
Goede reken en taallessen
Heb geen
Heb het dan vooral niet over duurzaamheid, want dat is geen begrio met inhoud. Of
internettijdperk, voor hun is dit hun wereld. En laten we daar vooral op aansluiten. Maar niet om
alleen via digitale middelen onderwijs te geven. Vooral ook om het tactiele deel niet te vergeten.
Heel goed dat we dit allemaal willen doen maar de eerste taak van het basisonderwijs is zorgen
voor een goede basis dwz goed nederlands ( spreken, lezen en schrijven) en goede
rekenvaardigheid in alle facetten.
Helaas is het niveau van de meerderheid niet of onvoldoende bekend met internet etc.
Houdt rekening met welbevinden van mensen. Speelplaatsen met veel groen, is gezonder.
Interactief onderwijs zonder het kind uit het oog te verliezen
Internet-tijdperk oké maar niet overdrijven. Niet alleen maar achter de computer.
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Investeer in de toekomst
Investeren aan veilig internet. Wetgeving met strenge juridische maatregelen bij misbruik ( in de
breedste zin) van het internet.
Is goed , maar leg ook uit wanneer je internet gebruikt. Niet in het verkeer.
Kinderen leren programmeren.
Kleinere klassen.
Koppel religie en het onderwijs los van elkaar! Laat onderwijs zich richten op kerntaken en laat
religie, zwemmen, pretpark uitstapjes e.d. bij de opvoeders.
Laat de industrie opleidingen geven op alle scholen
Laat de jeugd beseffen dat grondstoffen schaars worden en dat we producten anders moeten
ontwikkelen zodat we de grondstoffen vaker kunnen gebruiken
Laat de scholen/pspeelplaats zelf duurzaam worden, en vergeet vooral de oudere normen en
waarden niet..
Laat kinderen al op jonge leeftijd hier kennis van nemen, is zeker van toegevoegde waarde voor
onze toekomst.
Leer de kinderen ook weer rekenen
Leer kinderen programmeren
Leer kinderen respect te hebben voor alles wat leeft
Lijkt me van belang.
Loop eens een dag mee en zie hoe ouderwets de lessen nu gegeven worden.. denk dan aan alle
nieuwe en nog niet bestaande beroepen. Worden de leerlingen hierop goed voorbereid?
Los eerst de huidige problemen maar eens op
Luister naar die generatie, die begrijpen het veel beter dan de generaties die op het ministerie
werken
M
M.b.t. internet kinderen leren dat er ook slechte dingen op internet staan/kunnen zijn
Maak de kinderen niet een stal a socialen mensen maar let ook op de socialen kant
Maak de klassen kleiner zodat de kinderen meer ontdekkend kunnen leren
Mee eens, meegaan met de tijd.
Meer aandacht voor de digitale wereld
Meer bewustwording.
Meer geld steken in ICT in de klas. hardware die er nu staat is bedroevend op sommige plekken.
Meer lessen hierover
Meer.met.de.natuur.kennis.maken.en.opendagen.met.de.veehouderij
Minister werk hieraan.
Nee laat kinderen kind zijn, zijn geen volwassenen
Niet te hard van stapel lopen, alles heeft zijn tijd nodig
Niet te vroeg beginnen, laat een kind zich eerst eens als een evenwichtig kind ontwikkelen.
Sociale emotionele ontwikkeling is de belangrijkste basis.
Niet voorop willen lopen met innovaties
Op basis school niks. Verder is er nog genoeg te veranderen, maar dat hikt tegen de comercie
aan.
Op elke school een grote ruimte waar experiment mogelijk is:,altelier, laboratorium en tuinkas
ineen.
Prima
Respect, respect en nog eens respect
Steun dit met financieun van het rijk.
Stimuleer dit door budgetten hiervoor beschikbaar te stellen. En, niet onbelangrijk, toets het
resultaat.
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Stop met het klassikaal lesgeven
Veel praktijk, beetje goede theorie
Vergeet de basis niet zoals goed taalonderwijs
Vergeet de ouders niet
Vergeet het taal- en rekenonderwijs niet
Vergeet niet dat ze ook gewone dingen moeten blijven leren!!
Vindt ik een goed idee
Voer engels als 2e taal in vanaf kleuterschool.
We leven al in het internet tijdperk en duurzaamheid is de toekomst!
Weer wat nieuws
Wees voorzichtig en belast ze niet teveel.
Zeer belangrijk.
Zeer goed bezig
Zeker doen
Zeker doen!
Zo breed mogelijk invoeren, het is vooo
Zo vroeg mogelijk mee beginnen
Zonnecellen op de daken van schoolgebouwen en de kinderen daar alles over uitleggen en de
meetapparatuur laten aflezen etc.
Zorg dat de middelen beschikbaar komen om te experimenteren.
Zorg dat de scholen voldoende middelen en krachten hebben
Zorg eerst eens voor voldoende leerkrachten
Zorg er ook voor dat gewone vakken zoals koken/voeding een leer item is zodat kinderen ook
leren om gezonde voeding tot zich te nemen waardoor mensen gezonder blijven.
Zorg voor vakdocenten
Zorg voor voldoende financiële middelen en tijd.
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