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Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.  
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een assistente 
verbonden. De jeugdgezondheidszorg begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van 
uw kind. 
Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bed-
plassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen 
van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl. 

Gezondheidsonderzoek voor 5 jarigen en kinderen in groep 7                                Kin-
deren worden op vaste momenten, zoals is vastgelegd in het landelijke basistakenpakket 
van de JGZ gevolgd. Binnen de basisschoolperiode is er een preventief gezondheids- on-
derzoek voor 5 jarigen ( in het jaar dat een kind 5 jaar wordt) en groep 7 leerlingen.  

Beide onderzoeken bestaan uit de volgende onderdelen:  

 De assistente onderzoekt op school de ogen, het gehoor (voor groep 7 op indicatie), 
de lengte en het gewicht.  

 Als ouder/verzorger vult u vragenlijsten in over uw kind en u geeft toestemming voor 
onderdelen van het onderzoek. 

 De leerkracht vult een vragenlijst in over het kind, over motoriek, spraaktaalontwikke-
ling en het gedrag op school. De leerkracht zal alleen gegevens invullen die bij u als 
ouders bekend zijn.  

 U en uw kind kunnen worden uitgenodigd indien de resultaten van het onderzoek of 
de door u ingevulde vragenlijst hiertoe aanleiding geven 

 Als ouder kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek met de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige 

Zorg advies team & CJG 

Op school is zo nodig overleg met de intern begeleider van onze school en onder andere de 
jeugdverpleegkundige van GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kun-
nen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering en 
beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. Indien er vervolg-
stappen nodig zijn, wordt u als ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook 
leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg be-
sproken. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur. 

In overleg met u kunnen wij uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdgezondheids-
zorg. De jeugdgezondheidszorg zal een afspraak inplannen voor gesprek en/of onderzoek. 
Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts school hier-
over informeren.  

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de 
GGD : www.ggdkennemerland.nl 

In de regio Bloemendaal is het Centrum Jeugd en Gezin betrokken bij zorgvragen. Zij zijn 
dagelijks tussen 08:30-12:30u te bereiken op 088-995 83 83.  
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