‘Brunssum in actie’
We hebben u nodig om het succes voort te zetten!
Beste ouder/verzorger,
Gemeente Brunssum, onderwijsstichting MOVARE en RiskCare Preventie zijn zeer verheugd om u het goede nieuws te
mogen mededelen dat we, na drie succesvolle jaren ook de komende drie jaar verder gaan met Brunssum in actie.
Mede dankzij u hebben we de afgelopen drie schooljaren meer dan 95% van alle kinderen in Brunssum mogen testen
op het gebied van motoriek en hebben we de lengte en het gewicht kunnen meten. Door deze inzichten hebben we
veel kinderen en ouders kunnen helpen op het gebied van bewegen, motoriek, leefstijl, voeding etc. Om deze goede
ontwikkelingen door te kunnen zetten hebben we, net als afgelopen schooljaren, uw toestemming nodig om de
motoriek van uw kind te kunnen testen en de lengte en het gewicht te kunnen meten.
Hoe verloopt het testen, meten en wegen?
We zullen het testen, meten en wegen net als voorgaande jaren in de gymzaal organiseren in de vorm van een extra
gymles voor de klas van uw kind. We weten van de afgelopen jaren dat de kinderen altijd veel plezier hebben beleefd
aan de testjes, omdat deze op een ongedwongen manier en in een leuke setting werden uitgevoerd. De resultaten van
de testen en metingen worden verwerkt in het digitaal leerlingvolgsysteem Stimuliz. De gegevens van uw kind worden
volgens privacywetgeving beheerd en zijn alleen in te zien door de school en u zelf. U kan de testresultaten via de
groepsleerkracht opvragen. De gemeente Brunssum zal de gegevens van de totale groep anoniem verwerken in een
rapport. Als u toestemming geeft voor het testen, geeft u tevens toestemming aan school om de volgende gegevens
van uw kind met Gemeente Brunssum te delen: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum en de groep waarin
uw kind zich op dat moment bevindt. Dit zijn de gegevens die ook op onderstaand strookje worden gevraagd. De
gegevens dienen voor het goed kunnen analyseren van de testresultaten. De toestemming geldt voor een periode van
3 jaar en is tussentijds opzegbaar.
Waarom willen wij graag dat uw kind deelneemt?
Zoals u wellicht weet is de gemeente Brunssum een JOGG gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). De
hoofddoelstelling van JOGG Brunssum is om de stijgende trend van het percentage kinderen van 2 – 13 jaar met
overgewicht en obesitas in Brunssum om te zetten in een stabilisering. De resultaten van het onderzoek dienen
enerzijds als controlemiddel en anderzijds zorgen de testresultaten ervoor dat we kinderen kunnen helpen die op het
gebied van bewegen of leefstijl een extra zetje in de rug nodig hebben.
Om een goede vergelijking te kunnen maken met de drie voorgaande schooljaren en zo vast te kunnen stellen of
Brunssum in actie een positieve invloed blijft hebben op de gezondheid van de Brunssumse kinderen, is het essentieel
om weer een hoog percentage kinderen te testen.
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. We zouden u willen vragen om het aanmeldstrookje in te vullen en voor 25
november 2017 in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Mocht u meer informatie willen over deze brief,
dan kunt desgewenst contact opnemen met Sid Plum (sid.plum@brunssum.nl) of Daphne Vinken
(daphne.vinken@brunssum.nl).

Aanmeldstrookje voor motorische test, meten en wegen
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Voornaam en achternaam kind

: ..................................................................

Geboorte datum

: …………………………………………………………………..

Geslacht

: JONGEN

School

: ……………………………………………………………………

Groep

: ……………………………………………………………………

Handtekening ouder/verzorger

: ……………………………………………………………………

Reden van geen toestemming verlenen:

................................................
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

MEISJE

Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/joggbrunssum/

