
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit 
 

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Lansingerland 

zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een 

prik krijgt.  

 

Groep 2: meten, wegen en meer 

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen 

voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen 

en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.  

Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. 

Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de 

uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. 

Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de 

eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken 

en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.  

 

9 jaar: vaccinaties 

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus 

en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om 

met uw kind langs te komen.  

 

Groep 7: meten, wegen en meer 

Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien. 

Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de 

beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De 

jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het 

gesprek aanwezig te zijn. 

Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-

vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek 

bespreken. 

Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten. 

Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de 

eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken 

en de leerkracht uw kind dagelijks ziet. 

 

 

Zorgteam op school  

Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk 

van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan 

het zorgteam. 

 


