Aanbod van de jeugdgezondheid in het schooljaar 2020-2021

Beste lezer (basisonderwijs),
Vanaf 31 augustus starten de scholen in de regio midden. Ook de jeugdgezondheid van GGD Noorden Oost-Gelderland (GGD NOG) pakt haar werk op scholen weer op. Met deze mail informeren wij u
over de werkzaamheden van de jeugdgezondheid in schooljaar 2020-2021 en de rol van de GGD bij
de Covid-19 bestrijding. We kunnen helaas niet in een glazen bol kijken en voorspellen hoe het
schooljaar eruit gaat zien. Wat we wel met zekerheid weten is dat het coronavirus nog steeds
rondgaat en van u en ons de komende tijd de nodige flexibiliteit vraagt.
Het aanbod van jeugdgezondheid van GGD NOG in het schooljaar 2020-2021
Het aanbod van jeugdgezondheid wijkt in grote lijnen niet af van wat u van ons gewend bent. We
komen voor een gezondheidsonderzoek en logopedisch onderzoek van de kleuters, meten en wegen
in groep 6 en de groepsles Gezonde leefstijl in groep 7. We zijn met regelmaat op school voor
inloopspreekuren, onderzoeken op verzoek en vervolgafspraken. Ook nemen we deel aan
zorgoverleggen op uw school. Tijdens het relatiegesprek met onze medewerkers lichten we dit
verder toe.
Een aantal aanpassingen in onze werkwijze willen we nu al noemen:
• Vanaf dit schooljaar nodigen we de kinderen op de leeftijd van 4,5-5,0 jaar samen met een
ouder/verzorger uit voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige. Dit is iets
eerder dan voorheen (groep 2). Belangrijkste reden hiervoor is dat het
gezondheidsonderzoek zo beter aansluit bij het laatste bezoek op het consultatiebureau. De
leerlingen uit groep 2 die dit schooljaar niet in deze leeftijdscohort vallen worden dit
schooljaar apart uitgenodigd.
• Na een succesvolle pilot bieden we de bovenbouw van uw school het spel kinderrechten.nu
aan. In dit spel bespreken kinderen met elkaar wat zij nodig hebben om op te groeien en
leren zij aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de ondersteuning van de Gezonde School-adviseur van de
GGD in te zetten bij het (structureel) oppakken van gezondheidsthema's op uw school. Op de website
van GGD NOG kunt u zien of en zo ja welke Gezonde School-adviseur verbonden is aan de gemeente
waarin uw school staat. Meer weten over de laatste ontwikkelingen? Lees dan de nieuwsbrief
‘Gezonde School’ .
Start gezondheidsonderzoeken vanaf de herfstvakantie
We starten na de herfstvakantie met de gezondheidsonderzoeken en groepslessen Gezonde Leefstijl.
De periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie gebruiken we voor het vaccineren van alle 9jarigen in onze regio, al eerder geplande vervolgonderzoeken (‘controles’), relatiegesprekken met
scholen en scholing van medewerkers. Ook onderzoeken die niet tot eind oktober kunnen wachten
en zorgoverleggen worden ingepland vanaf de zomervakantie ingepland.
Inhaal van gezondheidsonderzoeken 2019-2020

Gezondheidsonderzoeken die vorig schooljaar niet door konden gaan, halen we dit schooljaar in. Op
welke wijze en wanneer laten we u en de ouders dit najaar weten.
Onderzoeken op locatie
Wij nodigen kinderen en hun ouders/verzorgers uit op scholen of CJG’s. Wanneer het door Covid-19
niet mogelijk is om op school te onderzoeken, kijken we naar alternatieven in de buurt.
Inentingen van 9-jarigen
Van 1 september t/m 2 oktober worden alle 9-jarigen uitgenodigd voor een DTP/BMR-vaccinatie.
Door de maatregelen rondom Covid-19 worden de prikken niet tijdens groepsvaccinaties maar
individueel gegeven. Alle kinderen worden op afspraak uitgenodigd. Helaas ontkomen we er niet aan
om dit ook onder schooltijd te doen. We vragen uw begrip en medewerking hierbij.
Covid-19
Voor meer informatie over de rol van de GGD bij Covid-19 (testen, algemene maatregelen, ventilatie
beleid en onderwijs) en hoe de jeugdgezondheid u hierbij kan ondersteunen verwijzen we naar onze
website.
Tot slot
We wensen u veel succes bij de start van het nieuwe schooljaar en kijken weer uit naar de
samenwerking met u.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
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