Geachte ouder/verzorger,
Uw zoon of dochter doet zoals u weet mee aan het pre-COOL-onderzoek. Uw kind heeft daarvoor toen
het nog jong was, meegedaan aan een testafname, thuis, op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf
en/of in de kleutergroep. Op de basisschool volgen we de ontwikkeling van uw kind verder. Daarbij
maken we gebruik van gegevens van taal- en rekentoetsen die de scholen afnemen. Dit schooljaar
verzamelen we deze gegevens voor het laatst, dus dit is de laatste keer dat we u voor dit onderzoek
benaderen.
Bij de start van het onderzoek hebben we laten weten dat we de ouders steeds informeren op het
moment dat we toetsgegevens opvragen bij de school. Dat doen we hierbij. In de tweede helft van dit
schooljaar zullen we de benodigde toetsgegevens bij de scholen verzamelen. Verder is er een
vragenlijst voor uw kind naar de school gestuurd. De vragen gaan over school en hoe uw kind zich daar
(thuis)voelt. De vragenlijst wordt op school ingevuld, u hoeft hier verder niets voor te doen.
Onderzoeksresultaten
Uit dit onderzoek zijn al verschillende resultaten gekomen. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat kinderen
met een wat minder gunstige cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling er veel baat bij kunnen
hebben als ze op twee- of driejarige leeftijd naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan. Ze
leren er spelenderwijs en in de omgang met andere kinderen. Dit heeft een positieve invloed op hun
taalontwikkeling. Ook blijkt dat Nederlandse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in het algemeen
zorgen voor een positief klimaat, waarin jonge kinderen zich veilig voelen. Dat is een mooi resultaat,
omdat een veilig klimaat belangrijk is voor het welbevinden. Meer informatie over dit onderzoek vindt
u op onze website, http://www.pre-cool.nl.
Privacy
Pre-COOL is een onderzoek waarin kinderen langere tijd worden gevolgd. Het is dus noodzakelijk de
namen van de kinderen een hele tijd te bewaren. Daar moet natuurlijk zorgvuldig mee worden
omgegaan. Op onze website staat precies aangegeven aan welke regels wij ons houden. Via deze brief
benadrukken we nogmaals dat we de namen alleen gebruiken om binnen het onderzoek kinderen te
kunnen volgen. In rapportages worden nooit namen van kinderen, ouders of scholen gebruikt.
De gevraagde gegevens zijn voor het pre-COOL-onderzoek van groot belang om de ontwikkeling van de
kinderen langdurig te kunnen volgen. Alleen met uw medewerking kan deze gegevensverzameling
slagen. We stellen het zeer op prijs dat u uw medewerking aan dit onderzoek hebt verleend en hopen
ook deze laatste ronde op uw medewerking. Mocht u toch niet meer willen dat de genoemde gegevens
aan ons worden doorgegeven, wilt u dit dan aan de leerkracht laten weten? Hierbij willen we u nog eens
hartelijk bedanken voor uw deelname aan dit onderzoek!
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