
Werkwijze JGZ op basisschool 
schooljaar 2020 - 2021 

Door de maatregelen en bestrijding van het coronavirus 
is de werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 
kinderen van de basisschoolleeftijd aangepast. Sinds 
maart 2020 zijn er geen standaard onderzoeken meer 
gepland. 

Voor het schooljaar 2020 - 2021 is er een aantal 
veranderingen in onze werkwijze. Hiermee starten we 
vanaf oktober:

5-jarigen (en 6-jarigen die vorig schooljaar  
niet zijn geweest)

• Een screening door de doktersassistente. 

• Ouders vullen een digitale vragenlijst in.

• Eventueel vervolg door jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige naar aanleiding van screening  
of de vragenlijst.

9-jarigen  
 
Uitnodiging voor afspraak op een GGD-locatie voor 
vaccinaties en een gezondheidsonderzoek. 

Groep 8 (alleen als de kinderen in groep 7  
niet zijn uitgenodigd)

• Ouders vullen een digitale vragenlijst in. 

• Eventueel vervolg door jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige naar aanleiding van vragenlijst.

Veranderingen ten opzichte van  
voorgaande jaren

• Groep 2: alle 5-jarigen werden onderzocht door 
jeugdarts en doktersassistente, dat is nu een kortere 
screening met een mogelijk vervolg bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige.

• Groep 7: Ouders en kinderen van groep 7 ontvangen 
geen uitnodiging voor een gesprek. 

• 9-jarigen werden uitgenodigd en gevaccineerd 
in grote groepen, hier was geen onderzoek aan 
gekoppeld. 

Plannen van onderzoeken en gesprekken 
binnen het schoolgebouw 

We voeren bij voorkeur de gesprekken en onderzoeken 
uit op school, in de eigen omgeving van de kinderen. We 
houden hierbij rekening met de coronamaatregelen. Is 
dat niet mogelijk op jouw schoollocatie? Dan wijken wij 
uit naar een GGD-locatie. Het JGZ-team van jouw school 
benadert je om hier afspraken over te maken. 

Delen van informatie

Informatie van de leerkracht en intern begeleider over de 
ontwikkeling van kinderen is voor ons van grote waarde. 
Jij ziet de kinderen elke schooldag en hebt goed zicht 
op de ontwikkeling van kinderen. Daarom benaderen 
wij je voorafgaand aan de geplande onderzoeken en 
gesprekken. Hierbij houden we rekening met de privacy-
wetgeving en regels. 

Je kunt het JGZ-team altijd benaderen met vragen of 
zorgen over leerlingen. Zij denken graag met je mee. 
Desgewenst nodigen wij ouders en/of hun kinderen uit 
voor gesprek of onderzoek, ook als zij niet in groep 2 of 
8 zitten.  


