4-2-2022, Sluiskil
Geachte ouders en verzorgers,
Ieder kind heeft recht op een goede motorische ontwikkeling in een veelzijdige beweegcontext.
Hiermee wordt bedoeld dat de beweegvaardigheid en het beweegplezier bij de jeugd gestimuleerd
moet worden en dat ieder kind minimaal één uur per dag zou moeten bewegen, voor, tijdens of na
school. Als we als ouders en school inzicht kunnen krijgen in de ontwikkeling van de motorische
vaardigheden van uw kind kunnen we samen een bijdrage leveren aan dit beweegplezier.
Om inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden en/of eventuele beweegachterstanden willen we
als school de motorische vaardigheden meten, registreren en volgen. Hiervoor willen wij gebruik
maken van de MQscan en deelnemen aan het project Zeeuws brede screening.
Met deze brief willen wij u informeren over de screening en uw toestemming vragen om deze test met
behulp van de MQscan bij uw kind af te nemen, zie de toestemmingsverklaring op de laatste pagina.
Screening motorische vaardigheden
Om de motorische vaardigheden en ontwikkeling van 4 tot 12 jarige kinderen te beoordelen en te
volgen, wordt er gewerkt met een valide en betrouwbare bekwaamheidstest, de MQscan.
Het screenen wordt op school uitgevoerd door een goed opgeleid testteam van het CIOS en de HZ
University of Applied Sciences. Tijdens een reguliere gymles leggen de kinderen een speciaal
beweegparcours af. De prestaties van de kinderen worden geregistreerd in de MQscan. Wanneer er
afwijkende resultaten geconstateerd worden, zal de kennis en expertise van de jeugdverpleegkundige
vanuit de GGD Zeeland ingeschakeld worden.
Rapportage
De school heeft als enige inzage in de individuele rapportages van uw kind. U ontvangt na afloop via
school een rapportage van uw eigen kind met de MQscore. Als uw kind beneden gemiddeld scoort,
dan zal de school u benaderen en de mogelijkheden van individuele begeleiding met u bespreken.
De partners van de Zeeuws brede screening (Sport Zeeland, GGD, Gemeente) ontvangen vervolgens
een anonieme rapportage van de uitkomsten waarmee zij een totaalbeeld van een school en of
gemeente krijgen. Op basis van die informatie kunnen zij zich een beeld vormen van wat er nodig is
om kinderen meer mogelijkheden te geven om te bewegen.
Privacywet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het resultaat van de MQscan noemen we een MQscore. Deze MQscore wordt gezien als een
gezondheidsgegeven. Wij als school moeten ervoor zorgen dat de verwerking van gegevens in de
MQscan en de MQscore voldoet aan de privacywetgeving. De school heeft hierover goede afspraken
gemaakt met de verwerker, MQST B.V. De gegevens worden bewaard om jaarlijkse vorderingen te
kunnen bepalen. Als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn worden ze verwijderd. Het testteam dat
de scan uitvoert, werkt onder verantwoordelijkheid van school. Ook hiermee worden afspraken
gemaakt die de vertrouwelijkheid waarborgen.
Om de MQscan bij uw kind te mogen afnemen hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig.
Zonder uw toestemming kunnen we geen MQscan bij uw kind afnemen.

Wanneer?
Als u toestemming geeft, wordt het meten van de motorische vaardigheden voor de eerste keer
waarschijnlijk op 21 februari gedaan. Als u geen toestemming geeft doet u kind wél mee aan het
afleggen van het beweegparcours. Er vindt dan echter geen registratie van uw kind plaats. Het
screenen wordt jaarlijks herhaald om de vorderingen en ontwikkeling te blijven volgen.
Mocht u vragen hebben over de MQ scan kunt u telefonisch contact opnemen met SportZeeland via
06-58909777.

Met vriendelijke groet,
Remona Schelfaut
Het Mozaïek

Toestemming
Ondergetekende(n)*, ouders /verzorgers van ______________________________________ geven
hierbij toestemming voor:
Het afnemen van de MQscan

Plaats:____________________________

Datum ____________________________

Handtekening(en)_________________________

____________________________________

* De handtekening van één van de ouders / verzorgers met wettelijk gezag volstaat. Het is de
verantwoordelijkheid van de tekenende ouder, zich ervan te vergewissen dat de andere ouder geen
bezwaar heeft.
De toestemming mag altijd weer worden ingetrokken. Neemt u daarvoor contact op met de
leerkracht of directeur. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de
gegevensverwerking die reeds gedaan is voorafgaand aan het moment van intrekken.

