
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 24 mei 2022 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Door corona is er veel veranderd, ook in het onderwijs. We hebben extra NPO-middelen gekregen om 
goed met deze veranderingen om te kunnen gaan. Daarbij is het belangrijk om te weten hoe het met de 
leerlingen gaat. Vorig jaar voor de zomer hebben we alle leerlingen daarom gevraagd de Schoolscan-
vragenlijst in te vullen. Dat gaan we ook de komende weken weer doen: van 25 mei tot en met 10 juni 
2022. 
 
We zijn ook benieuwd hoe u, ouders/verzorgers, vindt dat het gaat met uw kind op school. We nodigen 
u daarom uit om ook een vragenlijst in te vullen. Vorig jaar stelden we vragen aan leerlingen en ouders 
tegelijk. Dit jaar zijn het twee aparte vragenlijsten, maar nog wel dezelfde vragen. Wij vragen u dan ook 
om in de periode van 30 tot en met 10 juni deze vragenlijst in te vullen. U ontvangt via de mail d-e juiste 
gegevens voor het invullen van deze vragenlijst. 
 
Wat gebeurt er met de antwoorden in de school? 
We gebruiken deze informatie om leerlingen zo goed mogelijk onderwijs geven. Binnen de school kan 
de mentor, coach of begeleider de antwoorden van zijn leerlingen inzien. Op eenzelfde manier als vorig 
schooljaar zullen wij vanuit deze informatie onze acties formuleren en u daarover informeren. 
 
Wat gebeurt er met de antwoorden buiten de school? 
Natuurlijk letten we goed op privacy en AVG. Voor de afname van deze vragenlijst maken we gebruik 
van e-Loo. Met deze partner hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.  
We willen de antwoorden van alle leerlingen samen ook gebruiken voor onderzoek naar de kwaliteit van 
ons onderwijs. Als antwoorden van leerlingen buiten de school gebruikt worden, is dat altijd anoniem, 
dus zonder persoonsgegevens. 
In het anonieme wetenschappelijk onderzoek gaat het om vergelijking van grote groepen leerlingen van 
veel scholen. Om dat goed te kunnen doen, zijn er aan het einde van de vragenlijst vier korte vragen 
toegevoegd.  
 
Tot slot: bij voorbaat onze hartelijke dank voor het invullen van deze vragenlijst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edward de Gier, rector  
wm@sgweredi.nl  

 

Aan de ouders van alle leerlingen  

mailto:wm@sgweredi.nl

