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Door de maatregelen en bestrijding van het coronavirus is de werkwijze van 
de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen op de basisschool aangepast. 
Voor het schooljaar 2021 - 2022 zijn er een aantal veranderingen in onze 
werkwijze. 

 
 
5-jarigen 
Kinderen geboren in 2016 worden uitgenodigd voor een onderzoek. Dit betekent:

• Een screening door de doktersassistente op gehoor, ogen en groei. 
• Ouders vullen vooraf een digitale vragenlijst in. De 

doktersassistente bespreekt deze met ouders. 
• Eventueel volgt een vervolgafspraak bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige naar aanleiding van screening, de 
vragenlijst of informatie van de school.

 
9-jarigen  
Kinderen geboren in 2012 worden uitgenodigd voor een 
onderzoek. 

• Dit is een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. 
• De jeugdverpleegkundige kijkt naar de gezondheid, 

ontwikkeling en groei van het kind.
• Ouders vullen vooraf met hun kind een digitale vragenlijst in. 

Deze wordt besproken. 

Daarnaast krijgen de kinderen geboren in 2012 een uitnodiging voor 
vaccinaties op een GGD-locatie.

Groep 8 
Wij vragen ouders van kinderen in groep 8 
een vragenlijst via internet in te vullen. De 
inloggegevens voor deze vragenlijst ontvangen 
ouders per brief.

• Ouders vullen met hun kind een digitale 
vragenlijst in.

• Op basis van de antwoorden op de 
vragenlijst worden kinderen en hun ouders 
uitgenodigd voor een vervolgafspraak bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Lees verder



Digitale nieuwsbrief voor ouders
Ouders van kinderen in groep 7 en groep 8 ontvangen een digitale nieuwsbrief over opvoeden en 
opgroeien. 

Veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren 
• 5-jarigen: Voor de coronacrisis onderzocht de jeugdarts, samen met de doktersassistente alle 

5-jarigen. Sinds vorig jaar werken we met de screening. 
• 9-jarigen: Voor de coronacrisis werd deze groep alleen uitgenodigd voor een vaccinatie. Afgelopen 

schooljaar werd deze afspraak gecombineerd met een kort onderzoek. Dit jaar ontvangen 9-jarigen 
twee afspraken: een afspraak voor een onderzoek en een afspraak voor de vaccinaties.  

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

Plannen van onderzoeken en gesprekken binnen het schoolgebouw
Gesprekken en onderzoeken voeren we op schoollocatie óf GGD-locatie uit. We houden hierbij rekening 
met de coronamaatregelen. Het JGZ-team overlegt met school of de onderzoeken op de schoollocatie 
kunnen plaatsvinden.

Delen van informatie
Samenwerking tussen JGZ en school kan een belangrijke bedrage leveren aan een gezonde ontwikke-
ling van een kind.  Daarom benaderen wij voorafgaand aan de geplande onderzoeken en gesprekken 
leerkrachten voor het uitwisselen van informatie. Hierbij houden we rekening met de privacywetgeving 
en regels. Als GGD gaan wij ervan uit dat de leerkracht of ib-er ouders op de hoogte brengt als het over 
hun kind gaat.

Een school kan altijd contact zoeken met het JGZ-team als er vragen of zorgen zijn over leerlingen. 
Desgewenst nodigen wij ouders en/of hun kinderen uit voor gesprek of onderzoek, dit geldt voor alle 
leerlingen van de school.


