Schooljaar 2019 2020

klik hier voor alle informatie

GGD Kennemerland Jeugdgezondheidszorg Haarlemmermeer BO
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 -17.00 uur via 023 7891777 of via de
mail: frontofficejgz@vrk.nl
Vaste contactmomenten 2019 2020
• 5 jarigen en groep 7 leerlingen
• Preventief gezondheidsonderzoek nieuwkomers
• Contactmomenten op indicatie. ( signaleringslijst)
Aanvraag leskoffers: administratiejgz@ggdkennemerland.nl of 023 7891777
• Omgaan met verlies
• Echtscheiding en andere levensgebeurtenissen
Jeugdgezondheidszorg team van school kan begeleiden/ ondersteunen bij:
• Calamiteiten/ seksueel overschrijdend gedrag/ zedenzaken
• VGV (vrouwelijke genitale verminking)
• Kindermishandeling (vermoedens)
• Verzuim en begeleiding
• Hoofdluis advies en Instructie aan de ouderwerkgroep
• Kinderen met gehoor of zicht problemen
• Signalen van depressie
• Opvoedondersteuning voor ouders door triple p begeleiding
• Haarlemmermeer Opvoedspreekuur ( gratis voor inwoners Haarlemmermeer)
• Adviseren over aanbod in de buurt en of cursusaanbod door GGD
Regio Haarlem, IJmond, Heemskerk
• Cursussen inwoners Haarlemmermeer
o Positief opvoeden voor ouders van kinderen 0-12
o Plezier op school voor aankomend brugklassers
o Sociale vaardigheidstraining 8-10 jaar en 10-12 jaar
o Opvoeden in twee huizen ( gescheiden ouders)
o Omgaan met pubers voor ouders van kinderen 12+
• Voor Cursussen in overige gemeenten in Kennemerland kijk op: www.samenopgroeien.nu
of op de CJG website van de betreffende gemeente
• EHBO voor ouders en of leerkrachten ( door school aan te vragen )
• Lezingen en workshops (0-12jr) (alle regio’s) Aan te vragen door scholen Folder
mailen
• GGD flits: elke maand een klein berichtje over een onderwerp. Ontvang school deze
nog niet aanmelden kan via administratiejgz@vrk.nl
Andere GGD afdelingen
Infectieziektebestrijding : 023 7891612

Cursusbureau (EHBO) : 023 5159102/103
Aanvragen workshop/ lezing op school

Technische Hygiënezorg : 023 7981600

Medische milieukunde : 023 7891600

Ondersteuning voor school / leerkrachten seksuele vorming
Suzanne Bakker sbakker@ggdkennemerland.nl 06-52781958
Schone Scholen project
Onderzoek op school rapportmet adviezen op maat.
hygienebegeleiding@ggdkennemerland.nl
Ondersteuning school bij Gezonde school methodiek
Rookvrij schoolplein
Relaties en seksualiteit
Mediawijsheid
Voeding
Bewegen en sport
Fysieke veiligheid
Roken en alcohol
Welbevinden
Milieu en natuur
Nienke Chantrel gezonde school adviseur NChantrel@vrk.nl
www.ggdkennemerland.nl

Ondersteunende informatie bij grote zorgen om een kind

•

Verwijsindex: Indien een school intensieve begeleiding uitvoert is het verstandig dat
de begeleider van het gezin zijn/ haar naam koppelt aan de verwijsindex. De
verwijsindex kun je een match krijgen met andere betrokken hulpverleners, zodat je
kunt afstemmen.
Scholen kunnen hier ook op aansluiten en de regionale coördinator uitnodigen.
Liesbeth van de Kuijl lvdkuijl@haarlem.nl 023 5113662 mobiel 06 43253391
https://www.multisignaal.nl/ijmond-zuid-kennemerland-en-haarlemmermeer/
https://www.verwijsindex.tv/

•

www.Handelingsprotocol.nl Stappen meldcode kindermishandeling
Voor onderwijs staan er voorbeelden van handelingsprotocollen voor scholen klaar.
Hier vinden scholen de stappen van de meldcode en informatie over gespreksvoering
met ouders. Jeugdgezondheidszorg kan de school hierbij coachen en zonodig aanwezig
zijn bij een oudergesprek.
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Contactgegevens JGZ en GGD
Ondersteuning Rookvrij schoolplein NChantrel@vrk.nl
Ondersteuning voor school implementatie lespakket seksuele vorming
sbakker@ggdkennemerland.nl
GGD cursusaanbod voor ouders ( inwoners Haarlemmermeer )
Lezingen en workshops aan te vragen door school
Informatie ziektebeelden Infectieziektebestrijding : 023 7891612
Ondersteuning meldcode kindermishandeling www.handelingsprotocol.nl
Verwijsindex, door scholen aan te vragen
Leskoffers Omgaan met verlies
Leskoffer Echtscheiding en andere levensgebeurtenissen

