Bijlage bij de Handleiding ‘Monitor BoekStart in de kinderopvang’:
inhoud van de e-mails

Beste [voornaam] [achternaam],
Je bent als BoekStartcoördinator aangemeld voor deelname aan de Monitor BoekStart in de
kinderopvang. De Bibliotheek waarvoor je bent ingeschreven is als volgt:
Naam: [naam bibliotheek]
Plaats: [PLAATS]
Je bent zelf geregistreerd met de volgende gegevens:
Voornaam: [ ]
Achternaam: [ ]
E-mailadres: [ ]
Wachtwoord: [ ]
Via jouw eigen beheerpagina kun je nu de kinderopvanginstellingen toevoegen die mee gaan doen aan
de monitor. Vervolgens kun je de voorleescoordinator en de pedagogisch medewerkers invoeren en
uitnodigen om de vragenlijsten in te vullen.Ook kun je de voorleescoördinatoren / locatiemanagers
invoeren en uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. De portal staat open vanaf de start van de meting.
Tijdens het traject kun je de voortgang via deze pagina blijven volgen. Zie bijgevoegde handleiding voor
een meer gedetailleerde uitleg.
Doe het volgende om naar je eigen beheerpagina te gaan: klik op onderstaande link, vul je
gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in.
[link beheerpagina]
Je krijgt dan een venster te zien waarop u jouw wachtwoord moet wijzigen. Dit is verplicht. Zorg dat je je
nieuwe wachtwoord altijd ergens terug kunt vinden.
Tevens willen wij je verzoeken een vragenlijst in te vullen over het gebruik van BoekStart binnen jouw
Bibliotheek. Om de vragenlijst direct in te vullen:
[link vragenlijst]
De resultaten van de monitor BoekStart worden later dit jaar inzichtelijk gemaakt via een rapportage. Uw
resultaten zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan uw naam en gegevens worden gekoppeld.
Resultaten worden per locatie en groep gerapporteerd. Aangezien de resultaten per locatie en groep
kunnen worden uitgesplitst, kan het voorkomen dat deze te herleiden zijn naar een specifieke
medewerker.
Technische vragen kun je e-mailen naar helpdesk@mboekstart.nl.
Inhoudelijke vragen kun je e-mailen naar jouw provinciaal coördinator BoekStart of naar
info@boekstartpro.nl.
Hartelijk dank voor je medewerking!
Met vriendelijke groet,
Monitor BoekStart in de kinderopvang

Bijlage bij de Handleiding ‘Monitor BoekStart in de kinderopvang’:
inhoud van de e-mails

Beste (voornaam) (achternaam),
Je bent door de BoekStartcoördinator van je Bibliotheek als voorleescoördinator / locatiemanager
opgegeven voor deelname aan de Monitor BoekStart voor de volgende kinderopvanginstelling:
Naam:
Plaats:
Deelname houdt in dat je de vragenlijst voorleescoördinator / locatiemanager invult.
Om de vragenlijst direct in te vullen:
(link vragenlijst)
De resultaten van de monitor BoekStart worden later dit jaar inzichtelijk gemaakt via een rapportage. Je
resultaten zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan je naam en gegevens worden gekoppeld.
Resultaten worden per locatie en leeftijdsgroep gerapporteerd.
Technische vragen kun je e-mailen naar helpdesk@mboekstart.nl.
Inhoudelijke vragen kun je e-mailen naar de BoekStartcoordinator van je Bibliotheek (Naam en
emailadres) of naar info@boekstartpro.nl
Hartelijk dank voor je medewerking!
Met vriendelijke groet,
Monitor BoekStart in de kinderopvang

Bijlage bij de Handleiding ‘Monitor BoekStart in de kinderopvang’:
inhoud van de e-mails

Beste [voornaam] [achternaam],
De voorleescoördinator van je instelling voor kinderopvang ([naam locatie]) heeft jouw naam opgegeven
voor deelname aan de Monitor BoekStart in de kinderopvang.
Deelname aan de monitor houdt het volgende in:
Jij vult de digitale vragenlijst voor pedagogisch medewerkers in. Je krijgt toegang tot de vragenlijst via
deze link:
[link vragenlijst]
De tijdsinvestering is ongeveer 5-10 minuten voor de hele vragenlijst.
Let op: deze e-mail is bedoeld voor de pedagogisch medewerker van groep [naam groep]
Wij verzoeken je bij het invullen van de vragenlijst de situatie op de bovenstaande groep in gedachten te
houden. Mocht je op meerdere groepen werken en de vragenlijst voor verschillende groepen invullen, dan
ontvang je voor elke groep een aparte uitnodiging voor deelname.
De resultaten van de monitor BoekStart worden later dit jaar inzichtelijk gemaakt via een rapportage. Je
resultaten zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan je naam en gegevens worden gekoppeld.
Resultaten worden per locatie en groep gerapporteerd. Aangezien de resultaten per locatie en groep
kunnen worden uitgesplitst, kan het voorkomen dat deze te herleiden zijn naar een specifieke
medewerker.
Als je inhoudelijke vragen hebt over de monitor, neem dan contact op met je voorleescoördinator: [naam
voorleescoördinator]. Technische vragen kun je e-mailen naar helpdesk@mboekstart.nl.
Bedankt voor je medewerking!
Met vriendelijke groet,
Monitor BoekStart in de kinderopvang

Bijlage bij de Handleiding ‘Monitor BoekStart in de kinderopvang’:
inhoud van de e-mails

Beste [voornaam] [achternaam],
Als provinciale BoekStartcoördinator begeleid jij de Monitor BoekStart in de kinderopvang. Je bent
geregistreerd voor de volgende regio
Regio: [Regio]
Via je eigen beheerpagina kun je de voortgang van de monitor volgen. Per deelnemende Bibliotheek in
jouw regio kun je zien in hoeverre de vragenlijsten zijn ingevuld. Zie bijgevoegde handleiding voor een
meer gedetailleerde uitleg.
Doe het volgende om naar jouw eigen beheerpagina te gaan: klik op onderstaande link, vul je
gebruikersnaam (e-mailadres) en je wachtwoord in.
[link beheerpagina]
Je krijgt dan een venster te zien waarop je je wachtwoord moet wijzigen. Dit is verplicht. Zorg dat je
je nieuwe wachtwoord altijd ergens terug kunt vinden.
Indien je technische vragen hebt kun je e-mailen naar helpdesk@mboekstart.nl. Inhoudelijke vragen
kun je e-mailen naar info@boekstartpro.nl.
Hartelijk dank voor je medewerking!
Met vriendelijke groet,
Monitor BoekStart in de kinderopvang

