Uden, 26 maart 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op vrijdag 4 april, tijdens TRAP 3, start voor uw zoon/dochter een project rondom gezondheid, de gezonde
school challenge. De invulling van het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Udens
College sector vmbo, de gemeente Uden, GGD Uden, Stichting Compass en de Technische Universiteit
Eindhoven (TU/e).
Tijdens dit project staan challenges (uitdagingen) rondom gezondheid centraal. De app GameBus, ontwikkeld
door de TU/e, is het online platform waarin deze challenges zijn opgenomen. De challenges zijn mede door de
leerlingen bedacht en de app is volledig ingericht voor onze leerlingen. De challenges zorgen ervoor dat
leerlingen diverse zaken rondom het brede begrip gezondheid ervaren en daar iets over leren.
GameBus zorgt er verder voor dat deze challenges in competitieverband uitgevoerd kunnen worden. Klassen
gaan tegen elkaar strijden. Op 4 april worden de eerste challenges vrijgegeven en tot eind juni volgen nog eens
vijf golven aan nieuwe challenges. Hiermee beogen we te realiseren dat leerlingen wat langer met dit thema
bezig blijven. Een foto (of mogelijk ook een video) vormt de bewijslast waarmee aangetoond wordt dat een
challenge volbracht is. Een voorbeeld van een challenge is bijvoorbeeld: Bezoek de workshop over alcohol van
de GGD en maak een selfie terwijl je de alcoholbril draagt. Leerlingen uploaden deze foto in hun GameBusaccount, waarna automatisch punten worden toegekend aan de klas. Het project wordt aan het einde van het
schooljaar afgesloten. De precieze datum voor de afsluiting is nog niet bekend.
De GameBus-accounts worden beheerd door de TU/e. Zij gebruiken gegevens uit GameBus ten behoeve van
een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van dit platform. Uiteraard worden de gegevens van deze
accounts geanonimiseerd voor de database van het onderzoek. Alle afspraken met betrekking tot het
verzamelen, verwerken en verwijderen van de gegevens uit GameBus kunt u vinden op de internetsite van het
Udens College. Deze afspraken zijn ook opgenomen in een verwerkingsovereenkomst tussen de TU/e en het
Udens College, sector vmbo.
In verband met het gebruik van GameBus en de nieuwe regels rondom privacy, moeten wij als Udens College
toestemming vragen bij ouder(s)/verzorger(s) voor deelname aan dit project. Onderaan deze brief vindt u twee
keuzes. Uiteraard hopen wij dat u uw zoon/dochter toestemming verleent voor actieve deelname aan dit project.
Als u geen toestemming geeft, dan zal uw zoon/dochter geen account aanmaken in GameBus. Ook zal uw
zoon/dochter niet op de foto gaan ten behoeve van een challenge. Uiteraard is hij/zij hier zelf verantwoordelijk
voor, omdat de challenges voornamelijk zelfstandig uitgevoerd worden.
Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben geinformeerd, maar vooral enthousiast gemaakt te hebben
voor dit project. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Bas de Gier
(b.degier@udenscollege.nl). De informatie over dit project, inclusief alle challenges, kunt u ook vinden op

play.gamebus.eu/uden.

Met vriendelijke groet,
De projectgroep ‘de gezonde school challenge’.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelieve deze strook per ommegaande retour te laten gaan naar de coach van uw zoon/dochter.
⃝ Ik geef mijn zoon/dochter toestemming actief deel te nemen aan het project ‘de gezonde school challenge’.
⃝ Ik geef mijn zoon/dochter geen toestemming om actief deel te nemen aan het project ‘de gezonde school
challenge’.

Aankruisen wat van toepassing is.

Naam leerling

Klas

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

____________________

____________

____________________________

