Terugkoppeling Aapjeskooi-evaluatie najaar 2013 (periode 3 en 4)
Begin januari 2014 is onder de ouders/verzorgers van de ‘aapjes’ die deelgenomen hebben
aan periode 3 en 4 van 2013, een digitale evaluatie verspreid. Van 43% (evaluatie periode 1
en 2: 33,3%) van deze mensen hebben wij een ingevulde vragenlijst ontvangen die een
totaal oordeel gaven op onze diensten van een 7,9! Een fantastisch resultaat! En als je
bedenkt dat de reacties die we ontvingen mooi verdeeld zijn over de verschillende groepen
en de verschillende lesdagen, geeft dit een mooi representatief beeld. Van de 50
respondenten waren er 22 ouder/verzorger van meisjes, en 28 van jongens. Wij zijn erg blij
met de hoge respons en gaan ook dit keer uiteraard aan de slag met jullie ervaringen,
opmerkingen en tips. Bedankt!
Inhoud van de lessen en individuele beoordeling docenten
In de enquête besteden we niet voor niks aandacht aan de docenten en aspecten van de
lessen die zij geven. Zaken als aandacht voor veiligheid, plezier, uitdaging,
variatie/afwisseling, afstemming op belevingswereld, contact met het kind en uitleg van
oefeningen zijn voor ons erg belangrijk. Docenten worden met zorg geselecteerd en wij
hebben bepaalde verwachtingen van hen. Wij hechten dus veel waarde aan de uitkomsten
van de enquête op dit onderdeel. Het is dus goed te zien dat van deze zeven thema's, vier
thema's ruim 90% van de ouders hiervoor een oordeel goed/voldoende geeft (waarvan
steeds meer dan 2/3 van de mensen 'goed' heeft ingevuld). Het gaat hier om de thema's
veiligheid, plezier, uitdaging en uitleg van oefeningen.
De drie thema's variatie/afwisseling, afstemming op belevingswereld en contact met het
kind scoren hier tussen de 78%-86% een antwoord goed/voldoende, aangevuld met 10-12%
die neutraal als antwoord hebben ingevuld. Een enkele ouder (respectievelijk 5, 2 en 1) heeft
'onvoldoende' geantwoord en geven ons belangrijke aanknopingspunten om met de
docenten die dit betreffen in gesprek te gaan en hen hierin te begeleiden. De aanvullende
individuele uitleg bij deze vragen bieden hiertoe een mooie kapstok. Geen van de thema's
wordt als slecht beoordeeld.
De enquête is altijd een goed moment waarop deze ervaringen duidelijk worden. Wij geven
u echter ook graag mee dat wij gedurende het seizoen graag horen wat uw verwachtingen
zijn of als u een vraag of opmerking heeft. Laat het ons weten, dan springen we er meteen
op in.
Uitkomsten allerlei
Een enquête levert veel informatie op. Hieronder een greep met weetjes vanuit de evaluatie
van de periode september-december 2013:
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- Ten aanzien van de materialen die gebruikt worden kunnen we constateren dat ouders
daarover zeer tevreden zijn. Ruim 90% van u geeft een goed/voldoende op de hoeveelheid,
kwaliteit en diversiteit van het materiaal dat door ons wordt ingezet.
- 72% van de ouders/verzorgers vindt de lengte van de les precies goed. 28% zou het prettig
vinden als de les wat langer duurt.
- De Aapjeskooi biedt beweegmogelijkheden voor kinderen in de wijk, oftewel 'dichtbij'. Het
is dus goed te zien dat 86% van de ouders/verzorgers binnen een kwartier bij de zaal zijn
waar de les wordt verzorgd. Daarvan komt 76% op de fiets, en 12% te voet.
- Uw oordeel over de informatieverstrekking (vakanties, aantal lessen, te dragen kleding,
betaling) is net als de evaluatie in de zomer van 2013 positief. Eén van de ouders gaf hierbij
nog de tip dat er bij aanvang van de periode misschien nog een informatieve mail gestuurd
kan worden zodat je als ouder/verzorgen vlak voor de les (weer) even alles paraat hebt. Een
goed idee!
- Wat betreft de wijze waarop ouders bij de Aapjeskooi terechtkomen, merken we een
opkomst vanuit onze flyers die bij kinderdagverblijven/peuterspeelzalen ligt.
- En last but nog least: de veranderingen aan de website werpen vrucht af! Mede naar
aanleiding van de vorige enquête hebben we de website grondig onder de loep genomen en
gewijzigd qua structuur en inhoud. De scores op aspecten als overzichtelijkheid en
gebruikersvriendelijkheid laten het effect hiervan zien en vielen dit keer hoger uit!
Ontwikkeling van de ‘aapjes’
Tenslotte nog even een bundeling van de belangrijkste ontwikkelingen die
ouders/verzorgers zien bij hun ‘aapje’ tijdens en na de Aapjeskooi-lessen in de periode
september - december 2013:
De drie meest genoemde ontwikkelingen zijn:
- Mijn kind durft meer
- Mijn kind heeft een betere motoriek/balans
- Mijn kind heeft plezier in het bewegen/is vrolijk en enthousiaster geworden in het
bewegen
Hierbij werden door een aantal ouders ook zaken genoemd als 'ergens zonder papa/mama
durven zijn', 'samen met andere kinderen iets leren doen', 'leren luisteren naar de juf en
instructies oppakken' en 'zelfvertrouwen'.
Erg mooi te zien en te lezen dat dat wat de Aapjeskooi met spel en bewegen voor ogen
heeft, ook door u als ouder wordt ervaren!
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