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Wij zijn het team Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland 2015 - 2016 verbonden aan deze school.
We begeleiden de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind als vervolg op het consultatiebureau.
U kunt ons altijd vragen stellen over:
•
•
•
•
•

Opvoeding, gedrag
Zindelijkheid, slapen, hoofdluis
Groei, ontwikkeling
Pesten
Vaccinaties

Ook als u hulp zoekt en niet goed weet waar te beginnen kunt u contact met ons opnemen op werkdagen
van 8.30 –12.30 en 13.00 - 17.00 uur via 023 789 1777 of via een mail naar frontofficejgz@vrk.nl
U kunt ook rechtstreeks de jeugdverpleegkundige benaderen. 06 11 797 640.
Contactmomenten in de basisonderwijsperiode
De 5 jarige kleuters en de leerlingen van groep 7 nodigen wij uit voor een preventief
gezondheidsonderzoek:







Als ouders/verzorgers ontvangt u een brief met informatie, toestemmingsvragen en vult u een
vragenlijst in over hun kind.
De jeugdassistente onderzoekt op school de ogen, het gehoor (groep 7 als het nodig is), de lengte
en het gewicht van de kinderen, kinderen hoeven alleen hun schoenen uit en worden in 2 of 3 tallen
uit de klas gehaald.
De leerkracht vult een vragenlijst in over de motoriek en de spraaktaalontwikkeling van het kind en
het gedrag op school. De leerkracht vult alleen gegevens in die bij u als ouders bekend zijn.
De jeugdarts of –verpleegkundige voert een gesprek met de leerkracht.
Als het gewenst is nodigt de jeugdarts of -verpleegkundige kinderen met hun ouders uit voor een
uitgebreider onderzoek op een GGD locatie.

U kunt als ouder/ verzorger altijd zelf vragen om een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Zorg advies team (ZAT)
Op school is overleg met de intern begeleider van de school en onder andere de jeugdverpleegkundige van
GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken.
Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende
hulpverlening. Indien uw kind besproken wordt u als ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte
gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg
besproken. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
Vaccinaties
Alle 9-jarigen nodigt de GGD uit voor vaccinaties tegen Bof, Mazelen, Rodehond ( BMR) en Difterie, Tetanus, Polio
(DTP)
Alle meisjes die 13 jaar worden krijgen een uitnodiging voor de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker (HPV)

Blijf niet met vragen over uw kind rondlopen, neem contact met ons op. tel 023 - 789 1777

