Enquête van de ouderresponsgroep “Verbod op gebruik van mobiele telefoons” van
06/11/2018
Deze 3 tabellen vormen de verzameling van de antwoorden op de 3 gestelde vragen:
Welke VOORDELEN heeft volgens jou zo'n verbod?
Welke NADELEN heeft volgens jou zo'n verbod?
OPLOSSING (Ruimte voor je commentaar)
Alle antwoorden van de ouders zijn verdeeld in VOORDEEL, NADEEL en
OPLOSSING. Na alle reacties te hebben gelezen, heb ik ze gegroepeerd per
onderwerp. Het cijfer ernaast geeft weer hoe vaak een onderwerp terugkwam.

Vraag gesteld: Welke VOORDELEN heeft volgens jou zo'n verbod?
Onderwerp

Aantal mensen dat dit
heeft genoemd

Leerling is minder / niet afgeleid van het schoolwerk / betere

23

focus / concentratie tijdens de les
Meer ruimte voor sociaal (oprecht) contact, beweging, buiten

9

spelen, persoonlijke ontwikkeling
Helpt verslaving te voorkomen

3

Geeft een eenduidige, heldere, afspraak

3

Minder onrust voor leraar

2

Helpt slechte schoolresultaten voorkomen

2

Smartphone niet nodig tijdens de les

1

Geen voordeel

1

Vraag gesteld: Welke NADELEN heeft volgens jou zo'n verbod?
Onderwerp

Aantal mensen dat
dit heeft genoemd

Magister en internet niet beschikbaar

13

Geen nadelen

4

Extra device nodig voor leerdoeleinden

3

Kind niet direct beschikbaar voor ouders

2

Handhaven is moeilijk / onmogelijk

2

Stimuleert recalcitrant gedrag

2

Vertraging van lesstart

1

Veilige plek creëren voor opbergen van smartphones

1

Vraag gesteld: Ruimte voor je commentaar OPLOSSING
Onderwerp

Aantal mensen dat
dit heeft genoemd

Probleem bespreekbaar maken tussen leerlingen en

4

leerkracht, duidelijke regels / beleid / afspraak maken
(voorbeeld 1: “huiswerk mogen maken en dan muziek op
mogen (met oortjes)” voorbeeld 2: “Als ze nu samen in
de aula zitten dan gaan de mobiele telefoons op 1 grote
hoop zodat ze ook daadwerkelijk met elkaar
communiceren i.p.v. ieder afzonderlijk in een ander
universum. En dat is eigen initiatief”)
Beter / strenger handhaven

4

Een tas voor smartphones in elk klaslokaal

3

Alleen gebruik toegestaan tijdens de pauzes

2

Apparaat staat uit tijdens de schooltijden

2

Gebruik toegestaan alleen voor leerdoeleinden, anders

1

op stil in eigen tas
Apparaat bij leerkracht inleveren

1

Apparaat niet naar school meenemen

1

School mag zelf de regels bepalen, niet nodig om ouders 1
stemrecht te geven. Zij zitten niet in noch voor de klas.
Dezelfde enquête aan de leerlingen laten invullen

1

Het verbod moet op gebruik en niet op bezit gericht zijn

1

De eigen smartphone alleen voor leerdoelen en niet voor

1

privé tijdens de les. Een oplossing kan zijn twee
gescheiden werkomgevingen creëren: werk en privé.
Boeiend en vernieuwend onderwijs aanbieden

1

