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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Allen een hartelijke groet. 

 

Agenda 

 

Woensdag 13 februari: 

- Schoolfotograaf. Wilt u – als dat mogelijk 

is – uw kind kleurige kleren aandoen? 

 

Mededelingen 

 

Tafeltennis 

Op woensdag 27 februari, in de 

voorjaarsvakantie, wordt het tafeltennisscholieren 

toernooi gehouden in sporthal Feithenhof aan de 

Elektraweg in Nunspeet. Het toernooi is voor 

kinderen van 7 – 12 jaar. 

Als uw kind daaraan mee wil doen, kan uw kind 

zich opgeven bij de juf of meester. Dit kan tot 

uiterlijk dinsdag 12 februari. Voor deelname 

wordt ook het telefoonnummer doorgegeven. 

 

Onderzoek schrijfvaardigheid schoolver-

laters. 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

De school van uw kind doet mee aan het 

landelijke onderzoek Peil.Schrijfvaardigheid. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door vier 

onderzoeksinstellingen onder regie van de 

Inspectie van het Onderwijs. Met deze brief 

informeren wij u over het onderzoek. 

Peil.Schrijfvaardigheid brengt in kaart hoe het 

gaat met de schrijfvaardigheid van leerlingen in 

Nederland en geeft informatie over de kwaliteit 

van het Nederlandse onderwijs. De scholen die 

aan het onderzoek meedoen krijgen na afloop 

van het onderzoek een rapport met de 

resultaten van de school, vergeleken met de 

resultaten van andere deelnemende scholen 

aan het peilingsonderzoek. Wat gebeurt er in 

het onderzoek? In de periode april-juni 2019 

maken de leerlingen van groep 8 (in het 

basisonderwijs) en schoolverlaters (in het 

speciaal basisonderwijs) verschillende 

schrijftaken en vullen zij een vragenlijstje in. Dit 

vindt plaats op één schooldag: een schrijftaak 

van 45 minuten en een vragenlijstje van ca. 20 

minuten in de ochtend, een schrijftaak van 45 

minuten in de middag. Leerlingen die vanwege 

motorische problemen niet met pen en papier 

schrijven, voeren de taken op de computer uit 

waarop zij op school gewend zijn te werken. 

Privacy Natuurlijk zorgen we voor privacy. We 

houden ons aan de regels die gelden voor 

wetenschappelijk onderzoek en werken 

volgens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De gegevens 

van uw kind worden alleen gebruikt voor dit 

onderzoek en niet naar buiten gebracht. De 

Inspectie van het onderwijs ontvangt bestanden 

met anonieme gegevens, dus zonder de naam 

van uw kind of de school. Meer weten? Als u 

vragen heeft, kunt u ons e-mailen, 



schrijfpeiling@kohnstamm.uva.nl.  Wij zullen u 

dan zo snel mogelijk antwoord geven. U kunt met 

vragen over deelname natuurlijk ook terecht bij de 

school van uw kind. Eventueel bezwaar Wij doen 

er alles aan om het onderzoek goed te laten 

verlopen. Voor de kwaliteit van het onderzoek is 

het belangrijk dat alle leerlingen aan het 

onderzoek meedoen. Maar deelname is niet 

verplicht. Als u bezwaar heeft tegen deelname 

van uw kind aan dit onderzoek, wilt u dit dan 

melden bij de leerkracht van uw kind? Wij zorgen 

er dan voor dat de gegevens over uw kind niet in 

ons onderzoek worden meegenomen.  

Met vriendelijke groet, namens de projectleider 

van het onderzoek, Lieneke Ritzema van de 

Rijksuniversiteit Groningen, Yolande Emmelot 

Kohnstamm Instituut. 
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