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Verzoek deelname onderzoek kinderen, nieuws en Corona-crisis
Als bijlage hieronder treft u een schrijven aan vanuit de Radboud universiteit betreffende
een landelijk onderzoek naar nieuws en Corona -crisis.
Deelname aan dit onderzoek is bestemd voor kinderen die in de groepen 6/7/8 zitten.

Typeles voor groep 6 tm 8
Vanaf februari 2021 gaat de cursus blindtypen weer van start op De Brink.
In de bijlage hieronder treft u een brochure met de nodige informatie
Spectaculaire science show
zie bijlage hieronder
Nieuwe beslisboom
Zie bijlage hieronder

Bruna Spaar Actie
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna ook dit jaar weer de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden
om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste
en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw de
Bruna winkel en geeft de kassabon vóór de start van de herfstvakantie (op 17 oktober 2020
met uw kind mee naar school. Uw kind geeft de bon aan de leerkracht.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de Trinoom ontvangt een
waardebon.
• We mogen dan t/m half december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken bij de Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op https://www.bruna.nl/schoolbieb
Nieuwsbrief donderdag 24 september 2020

Vragen over het overblijven? Bel TSO de eerste stap
024-6411913 of 024-6488388

Reminder: privacy-voorkeuren instellen in Parro
In nieuwsbrief 4 heeft een bericht gestaan waarin u werd gevraagd om de
privacy-voorkeuren in Parro in te stellen. Bij een groot aantal ouders is dit inmiddels
gebeurd, bedankt!
Wanneer u dit nog niet heeft gedaan vragen we u vriendelijk om dit alsnog in te vullen.
Het gaat om de volgende 3 voorkeuren:
•
•
•

Beeldmateriaal Parro (d.w.z. het delen van foto’s/video via Parro)
Groepsfoto schoolfotograaf
Verzamelen NAW gegevens t.b.v. groepslijsten (voor het verspreiden van de
klassenindeling aan het eind van het schooljaar)

Het is belangrijk dat alle ouders/verzorgers per kind de privacy-voorkeuren instellen. U
kunt dit doen door in Parro te gaan naar Instellingen > Privacy-voorkeuren.
Alvast bedankt!
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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 6, 7, 8 (schooljaar 2020-2021),
De Corona-crisis heeft impact op ons allemaal, zo ook op kinderen. Het feit dat zij een tijd niet naar school
hebben gemogen en ook veel andere activiteiten hebben moeten aanpassen zal indruk hebben gemaakt. Kinderen
krijgen via verschillende (nieuws)media veel van de situatie mee. Dit kan onder andere invloed hebben op hun
emoties, hun mediagebruik, hoe graag ze naar het nieuws kijken en hoe ze met deze situatie omgaan. Aan de
Radboud Universiteit doen we hier onderzoek naar, omdat wij het belangrijk vinden om in kaart te brengen wat
deze situatie en de nieuwsberichtgeving daarover doet met kinderen. Deze situatie is voor ons allemaal nieuw en
daarom is de invloed daarvan nog niet onderzocht. Wij kunnen daar als onderzoekers van leren en adviezen
uitbrengen naar ouders, scholen, nieuwsorganisaties (specifiek: NOS Jeugdjournaal) en andere instanties.
Concreet gaan we vanuit de Radboud Universiteit de komende maanden onderzoek doen onder kinderen hoe ze
de Corona tijd hebben beleefd/beleven. Onze focus ligt daarbij op hoe kinderen met het nieuws zijn omgegaan.
Ook het NOS Jeugdjournaal wil weten hoe kinderen dat (de afgelopen tijd) hebben gedaan. Wij hebben veel
contact met het Jeugdjournaal hierover en hebben al regelmatig onderzoek gedaan naar de berichtgeving van het
Jeugdjournaal. Het NOS Jeugdjournaal laat dan ook weten dit onderzoek een warm hart toe te dragen.
Om een antwoord te kunnen vinden op de vraag wat de impact van de Coronacrisis is op kinderen hopen we dat
zoveel mogelijk kinderen die in het schooljaar 2020-2021 in groep 6, 7 of 8 zitten mee willen doen aan ons
onderzoek. Wij sturen u deze brief, omdat we hopen dat uw kind mee zou willen doen aan ons onderzoek.
Daarbij vragen we uiteraard om uw toestemming hiervoor.
Het onderzoek
Het onderzoek dat wij doen zal bestaan uit het invullen van een online vragenlijst, die we gedurende een langere
periode steeds opnieuw (en soms in wat aangepaste vorm) zullen voorleggen aan de kinderen. U zult de eerste
vragenlijst zo spoedig mogelijk ontvangen na het invullen van de toestemmingsverklaring en daarna zullen we
elke twee maanden een nieuwe vragenlijst sturen. Deze vragenlijst sturen we naar u als ouder/verzorger, met het
verzoek om deze door uw kind te laten invullen. Afhankelijk van de duur van de Corona-crisis zullen we
bekijken hoe lang we dit onderzoek willen laten lopen. U zult hier steeds over geïnformeerd worden. Uiteraard is
het mogelijk om op ieder moment tijdens het onderzoek te stoppen met deelname.
De eerste vragenlijst zal maximaal 20 minuten in beslag nemen. De vragenlijsten die volgen zullen maximaal
een kwartier duren. Ze zijn zo gemaakt dat kinderen de vragenlijst zelfstandig in kunnen vullen en geen tot
weinig hulp nodig zullen hebben. De vragenlijst kan online ingevuld worden via een computer, laptop of tablet.
De link hier naartoe zult u iedere keer van ons ontvangen. Onder alle kinderen die deelnemen zullen we steeds
cadeaubonnen verloten als bedankje.
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We hebben de vragenlijst zo leuk mogelijk gemaakt voor uw kind met bijvoorbeeld filmpjes en dierenplaatjes
tussendoor. In juni hebben al 400 kinderen meegedaan aan het onderzoek. Zij gaven het onderzoek gemiddeld
een 7.5. Van hen kregen we erg positieve reacties, zoals “Alles was super leuk ook die filmpjes zijn goed
bedacht” en “Ik vind het leuk dat ik mijn mening kan geven en dat ik help in een onderzoek.” Hopelijk geeft u
toestemming voor deelname van uw kind en is hij/zij net zo enthousiast over het onderzoek.
Vertrouwelijkheid en gegevens
Wij willen benadrukken dat alle gegevens van de kinderen anoniem verwerkt en vertrouwelijk opgeslagen zullen
worden. Bovendien zal er voorzichtig worden omgegaan met de kinderen tijdens het onderzoek. Er zijn geen
goede en foute antwoorden: dit zal ook duidelijk worden gemaakt aan de kinderen zelf. Specifiek lichten we
graag toe waarom we vragen naar de eerste letter van de voornaam, geboortedatum en de eerste letter van de
woonplaats. Dit gebeurt alleen om de verschillende vragenlijsten die we gedurende de komende tijd afnemen aan
elkaar te kunnen koppelen. Zo kunnen we in kaart brengen in welke mate kinderen veranderen in bijvoorbeeld
hun nieuwsgebruik en hoe ze met de situatie omgaan. Ook vragen we uw mailadres, zodat we weten waar we de
vragenlijst steeds naartoe kunnen sturen. Deze gegevens zullen worden opgeslagen zolang het onderzoek loopt,
met een maximale periode van 3 jaar. Ook deze gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. Dat
wil zeggen dat ze alleen inzichtelijk zijn voor de drie onderzoekers en in een veilige omgeving worden
opgeslagen. Wij dragen er zorg voor dat de data en resultaten van het onderzoek niet naar uw kind herleid
kunnen worden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlage (zie pagina 3).
Toestemming
Als uw kind mee wil doen aan het onderzoek, dan vragen wij u via onderstaande link de toestemmingsverklaring
in te vullen. U zult daarna nog een klein aantal aanvullende vragen krijgen met betrekking tot de
persoonsgegevens van u en uw kind die van belang zijn voor het onderzoek. Deze gegevens betreffen het
geslacht van het kind, de cijfers van de postcode (om de geografische spreiding van alle deelnemers te bepalen),
opleidingsniveau, geboorteland, en als laatste in hoeverre het kind in de nabije omgeving te maken heeft gehad
met de gevolgen van Corona. Dit kost u ongeveer 5 minuten. Na het ontvangen van de toestemming zullen we u
zo snel mogelijk de eerste vragenlijst versturen.
Uiteraard mag uw kind zelf ook toestemming geven om mee te doen aan het onderzoek. Iedere keer als we een
vragenlijst sturen, zal deze beginnen met een korte uitleg en met de vraag of het kind nog steeds mee wil doen.
Mocht uw kind toch niet (of niet meer) mee willen doen, dan kan dit zonder opgaaf van reden kenbaar gemaakt
worden zonder dat dit op enige wijze gevolgen voor uw kind zal hebben.
Let op: Per gezin kan slechts één kind deelnemen. Dit omdat de antwoorden van kinderen in hetzelfde gezin
sterk afhankelijk van elkaar kunnen zijn, hetgeen de resultaten kan beïnvloeden.
Samenvatting
Indien uw kind (uit groep 6-7-8, één per gezin) mee wil doen aan ons onderzoek, dan krijgt hij/zij een keer per
twee maanden via uw mailadres het verzoek om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst worden vragen
gesteld over bijvoorbeeld het nieuws- en mediagebruik in de afgelopen week, hoe het kind zich voelt en wat de
Corona-crisis voor hem/haar betekent. Graag vragen we u het toestemmingsformulier voor deelname in te
vullen, door op onderstaande link te klikken:
https://psychru.qualtrics.com/jfe/form/SV_eh7YciiO6cVVRXf
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Tot slot
We hopen dat veel kinderen mee willen doen aan ons onderzoek. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact
met ons opnemen door te mailen naar Ming Ebbinkhuijsen (ming.ebbinkhuijsen@ru.nl).
Met vriendelijke groet,
Ming Ebbinkhuijsen, MSc.
Dr. Mariska Kleemans
Prof. Dr. Moniek Buijzen
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Verwerking persoonsgegevens Radboud Universiteit
De Radboud Universiteit is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De onderzoeker ziet erop toe dat uw
privacy en de daaraan verbonden voorwaarden gewaarborgd blijven en houdt zich bij het uitvoeren van dit
onderzoek aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en aan universitair beleid voor opslag en
beheer van persoons- en onderzoeksgegevens. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van
uw persoonsgegevens in te trekken. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. De Privacyverklaring van de
Radboud Universiteit kunt u nalezen op: https://www.ru.nl/vaste-onderdelen/privacyverklaring-radbouduniversiteit/. Bij vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met de Decentrale Privacy Manager van de
faculteit Sociale Wetenschappen (P.Janssen@socsci.ru.nl). Voor algemene vragen kan contact opgenomen worden
met het bureau van de Functionaris Gegevensbescherming van de Radboud Universiteit via privacy@ru.nl. Meer
informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden op
http://www.ru.nl/privacy/bescherming-persoonsgegevens/rechten-betrokkenen/ en op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving).

instituut

SPIJKSMA

TYPECURSUSSEN KLASSIKAAL & ONLINE

Instituut Spijksma is een erkende onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO.

Leer nu supersnel blindtypen met 10 vingers!
100% DIPLOMAGARANTIE

PROFESSIONELE BEGELEIDING

42 JAAR ERVARING!

UITDAGENDE CURSUS

BESTE TYPECURSUS

TYPESNELHEID

Wij bieden 100% diplomagarantie.
Zo ben je er altijd zeker van dat je
je diploma haalt.

Bij Instituut Spijksma krijgt u altijd
professionele begeleiding van
ervaren en deskundige docenten.

In 42 jaar hebben al meer dan
30.000 cursisten hun typediploma
bij ons behaald!!!

De cursus bestaat uit diverse
levels met games en gadgets en
bonussen.
Het typen met 10 vingers gaat veel
sneller en efficienter. Bespaar veel
tijd en energie en begin meteen!

Onze cursus is samengesteld door
onderwijsspecialisten. Bij ons bent
u verzekerd van topkwaliteit!

KLASSIKAAL
De klassikale cursus blindtypen op school (voor de
leerjaren 6 t/m 8) start weer op do 11 februari 2021
(keuze uit 3 lestijden). Les om de 14 dagen. U kunt
uw kind hier reeds voor aanmelden!

Neem nu deel aan de beste en
leukste typecursus in Nederland!
De cursus is ook geschikt voor kinderen met
dyslexie. Zo nodig zijn er aanpassingen.

Aanmelden kan via: www.instituut-spijksma.nl
ONLINE MET BEGELEIDING OP AFSTAND
Liever typen online? Dat kan natuurlijk ook. Start
op elk moment (leerling ontvangt 1 jaar licentie!)

Adres:
E-mail:

Velakker 12, 5672 PH Nuenen
info@instituut-spijksma.nl

Website:
Telefoon:

www.instituut-spijksma.nl
040-2832762

Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt
binnenkort een spectaculaire science show geven op school!
Na deze leuke & leerzame show op 25-9-2020 k unnen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
De cursus is op dinsdag om 15:00, vanaf 27-10-2020. De lessen duren een uur.
Dit jaar gaan we aan de slag met de Wereld van Wetenschap! Tijdens de 6-weekse
cursus staat elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over
superstructuren, recherchewerk, elektriciteit en huis, tuin en keukenwetenschap.
Als voorproefje op onze lessen hebben we in deze tekst een geheime boodschap
verstopt. Kun jij de code hieronder kraken? Veel plezier!
R7,L7 / R3,L9 / R9,L8 / R2,L5 / R6,L7 / R1,L5 / R4,L5 / R5,L9 / R2,L8 / R3,L1
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 16-10-2020.
VOL=VOL

