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Beste ouder(s),
Via dit schrijven brengen we u ervan op de hoogte dat alle leerlingen van de vierde, vijfde en
zesde leerjaren uit onze school binnenkort worden uitgenodigd om deel te nemen aan een
algemene welzijns- en gezondheidsbevraging. Het gemeentebestuur van Zandhoven nodigde
alle scholen uit om hier aan deel te nemen.
Met deze bevraging willen de initiatiefnemers o.a. peilen naar de vrijetijdsbesteding en
welbevinden van jonge kinderen en ook naar hun gezondheidsgedrag (bv. het gebruik van:
frisdranken, snoep, gsm, computer, televisie, tabak, alcohol, etc.)
De bevraging is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de provincie
Antwerpen, de centra Geestelijke Gezondheidszorg, de LOGO’s (Lokaal Gezondheidsoverleg),
enkele lokale besturen en de universiteiten van Antwerpen en Gent.
Uw kind zal, na toestemming van u, tussen half oktober en half november 2016 aan de
bevraging deelnemen.
Deze is volledig anoniem, dwz dat de leerlingen hun naam of adres niet mogen vermelden
op het formulier. Bovendien verloopt ook de verwerking van de resultaten volstrekt
anoniem. Het invullen van de vragenlijst in de klas onder begeleiding van een goed
geïnformeerde leerkracht en ICT coördinator.
Begin 2017 krijgt elke school een verslag van de resultaten en zal er ook een globaal rapport
worden opgemaakt met daarin de algemene resultaten, zonder hierin de scholen met naam
te vernoemen.
Voor meer informatie over de bevraging kan u terecht bij de volgende contactpersoon:
Bernard Bruggeman, Dienst Welzijn en Gezondheid, Provincie Antwerpen, 03 240 56 45

Indien u echter wenst dat uw kind NIET deelneemt aan deze anonieme bevraging, vragen
wij u om dit schriftelijk per brief of per e-mail te bevestigen t.a.v.
de schooldirectie ten laatste op 18 oktober 2016.

Met vriendelijke groeten,

Leerkrachten, directie en gemeentebestuur Zandhoven
vzw OZCS Midden – Kempen, Oude Molenstraat 11, 2390 Westmalle, Ondern.nr. 865 396 287

