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Aan de ouders en de kinderen, 
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ALGEMENE MEDEDELINGEN 

Samenwerking bibliotheek 
Gymonderwijs 

Kinderkunstweek 

Algemene mededelingen 
 
SAMENWERKING BIBLIOTHEEK 
“Kinderen die een kwartier per dag lezen, breiden hun woordenschat uit met 1000 
nieuwe woorden per jaar.” 
 
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en 
informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we net als bijna alle scholen 
van Schouwen-Duiveland mee aan een onderzoek: de Monitor “de bibliotheek op 
school”. 
 
Wat betekent meedoen met de monitor “de bibliotheek op school”? 

• Een keer per jaar vullen de leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8 een korte 
digitale vragenlijst in. 

• Een keer per jaar vullen de docenten een digitale vragenlijst in. 
 
Dit gebeurt op onze school in maart.  
In samenwerking met de bibliotheek onderzoeken we: 

• Het leen- en leesgedrag van de leerlingen 

• De leesmotivatie van de leerlingen 
 
Privacy 
In verband met de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming AVG) vullen de leerlingen geen persoonsgegevens in zoals 
voor- en achternaam en geboortedatum. De privacy van uw kind is gegarandeerd 
omdat de vragenlijst anoniem wordt ingevuld. Alleen het leerjaar en de leeftijd 
van uw kind worden ingevoerd. 
 
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele 
leerlingen worden niet zichtbaar. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname 
van uw kind aan de Monitor “de bibliotheek op school” dan kunt u dit melden aan 
de leerkracht van uw zoon of dochter. 
 
Waarom is dit onderzoek belangrijk? 
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen 
die veel lezen hogere toetsresultaten behalen. Alle reden dus om het lezen op 
school en thuis te stimuleren. 
Door de monitor kan dit nog gerichter. Dit is ook de reden dat bij ons op school 
twee leesconsulenten (Lenneke de Graaf voor groep 3 t/m groep 8 en Elise Schoe 
voor groep 1 en 2) komen die elke week  kinderboeken promoten. 
 
De kinderen krijgen verder donderdag 4 maart een brief mee met het verzoek 
voor een (gratis) jeugdlidmaatschap van de bibliotheek. 
 
Hier is een toelichting bijgevoegd. 
Ook hier beslist u natuurlijk als ouder zelf welke keuze u maakt. 

 
GYMONDERWIJS 
Gisteren hebben we van de gemeente Schouwen-Duiveland bericht gehad dat de 
gymlessen vanaf maandag 8 maart weer door mogen gaan. 
Dit betekent dus dat wij als school weer naar “de Vanger” kunnen om te sporten. 
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Verjaardagen   
 

Maart 

08 – Laura Hoek 

08 – Laura Ludka 

13 – Esmee Tessers 

14 – Mirthe Giljam 

14 – Jin Habets 

15 – Arne Hoogerwerf 

15 – Lisa van Popering 

23 – Givanno den boer 

25 – Nyah verspeten 

 

April 

08 – Guus Elzerman 

10 – Levi Andeweg 

14 – Sanne Kempe 

15 – Batoul Alibrahim 

 

 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  

Bijlage 
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KINDERKUNSTWEEK 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld is, zijn we woensdag gestart met de kinderkunstweek. 
Vandaag krijgen de kinderen een kaart mee naar huis. Deze kaart kunt u invullen en het kinderkunstwerk 
bestellen. Op de kaart staat verdere informatie. De kosten bedragen € 10,00. Voor verdere informatie kunt 
u ook kijken op www. kinderkunstweek.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Meerpaal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda activiteiten 
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