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Naar aanleiding van de landelijke maatregelen tegen het 
coronavirus is de dienstverlening van de GGD Fryslân 
aangepast.  Voor het komende schooljaar 2020/2021 
geldt:      

Leerlingen klas 1 en klas 2 
Alle leerlingen krijgen een gezondheidsonderzoek   
aangeboden. De uitvoering van de onderzoeken kan  
afwijken van de standaard werkwijze.

Leerlingen klas 3
• De onderzoeken voor de leerlingen in klas 3 komen  

te vervallen.
• De leerlingen die vorig jaar in klas 2 het onderzoek 

hebben gemist, worden dit schooljaar wel 
uitgenodigd.

Leerlingen klas 4 
Deze onderzoeken komen te vervallen.

Zorg-overleggen 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts zijn, net als 
voorgaande jaren, aanwezig bij zorg-overleggen.

Andere veranderingen ten opzichte van 
voorgaande jaren
• We werken met meer digitale- en telefonische 

afspraken.
• We nodigen leerlingen uit om de digitale  

vragenlijsten thuis in te vullen ter voorbereiding op  
de onderzoeken. Dit doen we dus niet meer op 
school, zoals voorheen.  

Advies en consultatie
Informatie van de docenten, mentoren en 
zorgcoördinatoren over de ontwikkeling en gezondheid 
van jongeren is voor ons van grote waarde. Jij ziet de 
leerlingen elke schooldag en hebt goed zicht op de 
kinderen. Samenwerking tussen JGZ en onderwijs 
rondom leerlingen is daarom voor ons van groot belang. 
 
Bij zorgen of vragen over de gezondheid, psychosociaal- 
of lichamelijke ontwikkeling van leerlingen is het JGZ-
team beschikbaar voor advies. Je kunt het JGZ- team 
altijd benaderen met vragen of zorgen over leerlingen. 
Desgewenst nodigen wij ouders en/of hun kinderen 
uit voor een gesprek of onderzoek. In onze contacten 
houden we rekening met (privacy-)wetgeving. 

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 leerlingen. 
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 je 
school benadert je om hier afspraken over te maken.

Heb je vragen? 
Neem contact op met de jeugdverpleegkundige van 
jouw school.  
 


