Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Maaike Grave en ik ben onderzoeksassistent voor het COTAPP project. Deze week heeft
uw kind een brief meegekregen met informatie over dit onderzoek. De Groen van Prinstererschool
heeft zich als school verbonden aan het COTAPP onderzoek. Omdat ik zelf oorspronkelijk ook uit
Pekela kom vind ik het erg leuk dat zij hier als school aan willen deelnemen!
Wat houdt dit precies in? Als u uw kind wil laten deelnemen aan het onderzoek zullen er bij
hem/haar een aantal testen afgenomen worden. Uit ervaring blijkt dat kinderen het vaak erg leuk
vinden om deze testjes te doen. Meer informatie over de testen kunt u vinden in de informatiebrief
die uw kind mee heeft gekregen.
Wat betekend dit voor u? Als u toestemming geeft voor deelname wordt u gevraagd een aantal korte
vragenlijsten over uw kind in te vullen. Dit kost u ongeveer 10 minuten en hiervoor krijgt u een
cadeaubon van 5 euro.
Als u toestemming heeft gegeven voor deelname zullen wij van de school uw e-mail adres ontvangen
om de vragenlijsten naar op te sturen, uw gegevens worden enkel en alleen hiervoor gebruikt. Ook
zullen wij van school de gegevens over de schoolprestaties van uw kind ontvangen, ten behoeve van
het onderzoek. Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.
Mocht u niet willen dat u kind deelneemt dan kunt u dat aangeven. Op de deur bij het klaslokaal van
uw kind zal een lijst komen te hangen. Als u hier uw naam op schrijft zal u kind niet deelnemen aan
het onderzoek en zal u niet benaderd worden met een toestemmingsformulier.
Als u uw kind wel wilt laten deelnemen hoeft u niets te doen. U ontvangt dan binnenkort een
toestemmingsformulier.
Ik zal op maandag 10 oktober vanaf 15:00 in de gemeenschappelijke ruimte bij de Groen van
Prinstererschool zitten om zo nodig uw vragen te beantwoorden en/of meer informatie te geven
over het project.
Hopelijk bent u enthousiast geworden over deelname aan het project.
Met vriendelijke groet,

Maaike Grave
Onderzoeksassistent COTAPP project

