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Agenda 16 - 20 september 2019 
Dinsdag 17 september 
Woensdag 18 september 
Vanaf donderdag 19 september 

Prinsjesdag 
MR vergadering 
Oudergesprekken  

 
IDENTITEIT 
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week wordt het ‘code rood’. Het bloed van Abel 
valt op de aarde, als teken van hoe het mis kan gaan tussen mensen. 
Deze week beginnen we ook met het verhaal van Noach. Er gaat zoveel mis op aarde, dat het zo niet 
verder kan. Noach wordt gewaarschuwd: hij moet een ark bouwen om aan de vloed te ontkomen. 
 
VAN DE DIRECTIE 
Vandaag is de dag van het circus. Gisteren hebben een aantal ouders samen met de circusdirecteur 
de tent opgezet. De spanning stijgt...! 
 

Namens het team van CBS de Aquarel,    
Henriëtte Tijssen   
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De opvoeding van 
uw kind        Wat vindt u belangrijk?  

  

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
Op 19, 20, 23 of 24 september 2019 staat een 10-minuten gesprek gepland met u en de leerkracht 
van uw kind op basisschool de Aquarel. Graag maken wij, medewerkers van de hogeschool 
Windesheim, gebruik van uw aanwezigheid. We nodigen u graag uit mee te doen aan een 
onderzoek, waarbij we u een aantal vragen stellen. Dat kan na afloop van het gesprek met de 
leerkracht.   
Waarom vinden we uw mening zo belangrijk?   
Ouders/verzorgers willen het beste voor hun kind. Daarbij is een goede opvoeding belangrijk. Wij 
willen onderzoeken wat u als ouder/verzorger belangrijk vindt in de opvoeding van uw kind. Dat is 
belangrijke informatie voor docenten, verpleegkundigen en sociaal werkers. Zij spelen ook een 
belangrijke rol voor een goede jeugd van kinderen.   
Wat vragen we van u?  
We vragen ongeveer 10 tot 15 minuten van uw tijd. Deelname is vrijwillig. Uw keuze om wel of niet 
mee te doen, heeft geen enkel gevolg voor uw kind.   
Wat gaan we met de informatie doen?  
De informatie die u ons geeft is vertrouwelijk en zal anoniem worden verwerkt. Dat betekent dat het 
personeel van de school niet te weten zal komen wie wat tegen ons heeft gezegd. De 
geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek zal 
worden gebruikt voor het beter trainen van professionals. Door deelname aan het gesprek stemt u 
hiermee in.   
Waar kunt u ons vinden?  
We staan voor u klaar bij de ingang van de basisschool. Mocht u het prettig vinden, dan kunt u zich 
vooraf aanmelden via onderstaand e-mailadres.   
Wie zijn betrokken bij het onderzoek?  
Medewerkers die u vragen willen stellen, werken aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dit zijn 
onder andere Drs. Jordy Kone en Dr. Tommy Visscher. Beide zullen aanwezig zijn op school tijdens 
de interviews. Hun e-mailadressen vindt u onderaan deze brief. Neemt u gerust contact op als u 
vragen heeft of als u ons iets wilt vertellen. De onderzoekers hebben goed contact gehad 
met mevrouw Henriëtte Tijssen, directeur van basisschool de Aquarel. De leerkrachten zijn 
geïnformeerd.  
Heeft u vragen?  
Voor vragen kunt u contact opnemen met  
Drs. Jordy Kone   
e-mail: jordy.kone@windesheim.nl  
Dr. Tommy Visscher  
e-mail: TLS.Visscher@windesheim.nl  
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