
GGD Kennemerland – Informatiebrief ouders 2e klas     

Onderwerp: Gesprek Jeugdgezondheidszorg  

 

Beste ouder en/of opvoeder, 

Er gebeurt veel in het leven van uw kind op de middelbare school. GGD Kennemerland houdt 

dan ook op de middelbare school contact met uw zoon of dochter. Binnenkort kom ik, de 

jeugdverpleegkundige van school, langs op school voor een kort gesprek over gezondheid, 

leefstijl en hoe het met uw zoon of dochter gaat. Lees er alles over in deze brief. 

 If this message is not clear, please contact us at 023 – 7891777. 

 

 Uw kind krijgt ook een mail via school over dit gesprek, zodat jullie dit samen kunnen 

bespreken. 

 

Gesprek op school 
Ik nodig uw kind uit voor een kort gesprek van ongeveer 10 -15 minuten op school. Onze ervaring 
is dat jongeren zich vaak afvragen of iets normaal is of dat er actie nodig is. Daar kunnen we het 
dan over hebben. We wijzen de weg naar betrouwbare informatie.  
 
Beroepsgeheim 

Medewerkers jeugdgezondheidszorg hebben beroepsgeheim. Eén jeugdverpleegkundige voert 

het gesprek. Bij bijzonderheden wordt u gebeld, in afstemming met uw zoon of dochter.  

Bijzonderheden of bezwaar 
Zijn er bijzonderheden over kind/gezin of heeft u bezwaar? Geef dit door aan de 
jeugdverpleegkundige <<naam en  Mail >>  .  
Zet in het onderwerp ‘Bijzonderheden’ of ‘Bezwaar’ en vertel:  

1. Naam van uw zoon of dochter en de school + klas. 

2. Eventuele bijzonderheden. 

3. Of u graag bij het gesprek aanwezig wilt zijn. We maken dan een afspraak op een GGD 

locatie.  

4. Of u bezwaar hebt tegen het gesprek. 

Vragen en meer informatie 

Mail naar: Anna Verkaik, AVerkaik@vrk.nl 
 

 Wilt u zien wat de GGD aan jongeren adviseert over verschillende gezondheidsonderwerpen, 
kijk dan eens op https://www.jouwggd.nl of op Instagram  @ vraaghetCharlie 

 Tips & tricks van andere ouders zijn te vinden op opvoeden.nl/puber.  

 Een gratis online cursus vindt u hier: helder opvoeden pratenmetuwkind.nl 
 

Met vriendelijke groet 

Anna Verkaik , jeugdverpleegkundige  

Team Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland   

www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg 

 

https://www.jouwggd.nl/
https://www.opvoeden.nl/overzicht/puber/
https://www.helderopvoeden.nl/pratenmetuwkind
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

