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AGENDA
Datum
29 september
30 september
10 oktober
11 oktober
19 oktober

Activiteit
Start Kinderboekenweek op school.
Kinderen vrij. Studiedag leerkrachten.
Start Herfstvakantie
Einde Kinderboekenweek.
Weer naar school

Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de
toetsresultaten van leerlingen. De overzichten die er met de toetsresultaten kunnen worden
gemaakt helpen ons om ons onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met
externen zoals de Onderwijsinspectie leggen we toetsresultaten voor.
Stichting Comprix deelt ook toetsresultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met
instanties zoals het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en het NCO (Nationaal
Cohortonderzoek Onderwijs). Dit vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan het
verbeteren van ons onderwijs en van het onderwijs in heel Nederland. Het beschikbaar
stellen van toetsresultaten is daarom een gerechtvaardigd belang.
De uitwisseling van toetsresultaten vindt altijd geanonimiseerd plaats. De uitgewisselde
gegevens zijn nooit herleidbaar tot een naam of een leerling. De AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) heeft als doel om de persoonsgegevens van leerlingen
te beschermen. Toetsresultaten zijn echter geen persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook
geen toestemming aan ouders vragen voor deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toetsresultaten van uw eigen kind. Uw
bezwaar kunt u kenbaar maken aan de directeur van de school.
Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek en de uitwisseling van
toetsgegevens, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming bij de
Stichting Comprix. Sjoerd.bonnema@comprix.nl

Kinderboekenweek
Op 30 september begint de Kinderboekenweek 2020. Die woensdag hebben wij echter een
studiedag. Om die reden zal de Kinderboekenweek bij ons op school starten op 29
september. Het thema is “Geschiedenis”. We zullen daar op school uitgebreid aandacht aan
besteden. De boekenweek loopt tot en met 11 oktober.

Ouders/ verzorgers groep 3.
Opgelet!
Tijdens de Informatie avond heb ik aangegeven dat ik iedere vrijdag belangrijke tips of een
vraag in de update van Google Classroom zet.
Bij deze even een reminder.
Groet Alie Kunst

MQ scan: informatie voor ouders
Beste ouders,
Vanaf dit schooljaar geven de buurtsportcoaches – Karen, Timo en Frits –
een groot deel van de lessen bewegingsonderwijs op de scholen. Zo ook
op de school van uw zoon / dochter. We hopen dat we hierdoor de
kinderen veel kunnen leren op het vlak van sport en bewegen.
Maar……hoe staat het er nu voor met de motoriek van de kinderen in de
gemeente Weststellingwerf?
Hier willen we graag meer zicht op krijgen.
Sinds een aantal jaren bestaat de zogenaamde, ‘MQ-scan’. Deze scan heeft een
wetenschappelijke onderbouwing. Dat wil zeggen: er is een relatie tussen de motoriek van
een kind en de uitkomst van de scan. Mocht u iets meer willen weten: kijk eens op
MQscan.nl.
De MQ-scan bestaat uit het afleggen van een bewegingsbaan in de gymzaal, gewoon tijdens
de gymles. Hierbij moeten de kinderen verschillende bewegingsvormen in een
bewegingsbaantje uitvoeren. De tijd die de kinderen nodig hebben voor het afleggen van dit
parcours is bepalend voor de score.
De MQ scan wordt inmiddels op meer dan 780 scholen in Nederland gebruikt, zodat de
scores steeds beter vergeleken kunnen worden met landelijke – of regionale gemiddelden.
Vanuit het Buurtsportwerk gaan we dit schooljaar op 6 scholen bij de groepen 3 t/m 8 deze
MQ scan als proef uitvoeren. De school van uw zoon / dochter is één van deze 6 scholen. We
hebben het streven om dit voor de herfstvakantie te realiseren.
Met sportieve groet,
De buurtsportcoach / vakleerkracht bewegingsonderwijs,
Karen Douwstra

06 12880829

karen@sportfryslan.nl

