jaargids
2019 – 2020
Expertisecentrum Antoon van Dijkschool





Speciaal Onderwijs (SO)
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
Groepen met Intensieve Ondersteuning (IO)
Expertise op gebied van specifieke gedragsproblematiek
en leerlingen met autisme

Inhoudsopgave
Pag.
3
5
6
8
9
10

Algemene informatie
Vakantierooster
Schooltijden
Diverse contactgegevens (o.a. vervoerders en logeerhuizen/BSO)
SSOE
Overzicht praktische zaken

Informatie vanuit de GGD

2 / 18

Algemene informatie
Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail

Website
Richting

Berkveld 19, 5709 AE Helmond*
Postbus 551, 5700 AN Helmond
0492-516335
avd.administratie@ssoe.nl
of betreffende leerlingzaken:
avd.leerlingadministratie@ssoe.nl
www.antoonvandijkschool.nl
Katholiek, toegankelijk voor alle geloofsrichtingen

-Bij een bezoek aan onze school, verzoeken wij u om uzelf te melden bij de
receptie. De receptioniste neemt dan contact op met de leerkracht of diegene
met wie u een afspraak heeft.
-Wilt u de leerkracht spreken, dan verzoeken wij u om na 15.30 uur te bellen.
Is dit niet mogelijk, dan kan onze receptioniste u verder helpen, bijvoorbeeld
door een terugbelverzoek aan de leerkracht te mailen.
Op deze manier verstoren wij het onderwijsproces zo min mogelijk.
Expertisecentrum Antoon van Dijkschool maakt deel uit van Stichting Speciaal
Onderwijs & Expertisecentra (SSOE)(www.ssoe.nl). Onder deze stichting vallen
ook de Mytylschool en MBS te Eindhoven Eindhoven en de Externe Dienst.
Hopelijk hebben wij u met deze jaargids van nuttige informatie voorzien. Voor
uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids. U kunt deze
vinden op onze website.
Mocht u nog vragen hebben, wij helpen u graag!
Helmond, juli 2019
Met vriendelijke groet,
Peter van Kreij,
directeur
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Directie

Telefoonnummer

Peter van Kreij
Directeur

06-20884610

Teamleiders

Telefoonnummer

Mieke Vogels
Afdeling SO

06-20393577

Ma, di, woe, do

Irma Hermans
Afdeling VSO

06-16695447

Ma, di, do, vr

Britt Fransen IO

06-47049924

Ma t/m do

Ma, di, vr

Een volledig overzicht van ons team volgt zo snel mogelijk na de start van het
nieuwe schooljaar.
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Vakantierooster
Vanwege overheidsregelgeving over de onderwijstijden hebben
de afdelingen SO en IO ruimte voor extra studiedagen.

Eerste schooldag
Studiedag alle afdelingen
Herfstvakantie
Studiedag alle afdelingen
Kerstvakantie
Studiedag alle afdelingen
Studiedag alleen voor SO/IO
Voorjaarsvakantie
Studiedag alle afdelingen
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart+vrije dag
2e Pinksterdag
Studiedag alle afdelingen
Studiedagen alleen voor SO/IO
Laatste schooldag
Start nieuwe schooljaar 2020/2021

Maandag 19 augustus 2019
Woensdag 4 september 2019
Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18
oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Maandag 23 december 2019 t/m
vrijdag 3 januari 2020
Maandag 20 januari 2020
Dinsdag 21 januari 2020
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28
februari 2020
Donderdag 9 april 2020
Vrijdag 10 april 2020
Maandag 13 april 2020
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei
2020
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
2020
Maandag 1 juni 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Woensdag 3 juni t/m vrijdag 5 juni
2020
Vrijdag 10 juli 2020
Maandag 24 augustus 2020

Schooltijden SO/IO
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

–
–
–
–
–

15.10
15.10
12.40
15.10
12.40

uur
uur
uur
uur
uur

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

–
–
–
–
–

15.15
15.15
12.45
15.15
12.45

uur
uur
uur
uur
uur

Schooltijden VSO
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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Diverse contactgegevens
TAXIBEDRIJF

ADRES

TELEFOON

E-MAIL

Taxi Geerets De Leeuw

Hennesweg 36
6035 AD OSPEL

0495-632039

info@taxigeerets.nl

EHAD Algemeen

Vossenbeemd 39
5705 CL HELMOND

0492-588788

info@ehad.nl
niels@ehad.nl

Van heijst

Dorpsstraat 98
5735 EG AARLE-RIXTEL

0492-381218

court@taxivanheijst.nl

Van de Munckhof

Handelstraat 15
5961 PV HORST

077-3978880
077-3978870

regie@munckhof.nl
info@munckhoftaxi.nl

Van der Zanden

Duizelldonksestraat 1C
5705 CA HELMOND

0492-511517

c.cox@taxivdzanden.nl

Bergerhof

Wilhelminastraat 78
5731 ER MIERLO

0492-662260

info@bergerhof.nl

Hebben Taxi

Snoertsebaan 22
5757 PB LIESSEL

0493-342342

info@hebbentours.nl

Willemsen de Koning

Leemansweg 1
6827 BX ARNHEM

026-3231000

info@wdkgroep.nl

Alptax

Helmondseweg 111
5751 PH DEURNE

0493-313131

info@alptax.nl

BSO

TELEFOON

E-MAIL

BSO ORO

06-22339993

bso@oro.nl
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Meldpunt SpoedvoorJeugd
Snel hulp voor kind (tot 23 jaar) in crisissituatie
Kinderen die in een crisissituatie verkeren, krijgen direct hulp via het centrale
meldpunt Spoed voor Jeugd Zuidoost Brabant. Binnen twee uur is een medewerker
ter plaatse en binnen een dag wordt vervolghulp geregeld. Het meldpunt is dag en
nacht bereikbaar voor kinderen en ouders en verder voor iedereen die met
kinderen
en
gezinnen
te
maken
heeft
via
088-0666999
/
info@spoedvoorjeugdbrabantzo.nl
Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor iedereen; Voor kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen; Voor mensen die zelf slachtoffer zijn, mensen die weten/vermoeden dat
iemand anders slachtoffer is, of mensen die zelf geweld gebruiken. Veilig Thuis
geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.
Advies of hulp nodig bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Bel Veilig Thuis:
0800-2000 (gratis dagelijks 24 uur bereikbaar).
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).
Bereikbaar voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld.
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Helmond, heeft als doelstelling er zorg voor te dragen dat álle
kinderen kunnen meedoen aan allerlei sociaal vormende activiteiten; Als
ouders/verzorgers vanwege hun financiële situatie dit niet kunnen betalen kan
Stichting Leergeld financiële ondersteuning verlenen. Voor meer informatie:
0492 522828 / info@leergeld-helmond.nl
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SSOE
De Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE) vormt het bevoegd
gezag van de Antoon van Dijkschool. Tot deze stichting behoren ook de MBS
(Mgr. Bekkersschool) en Mytylschool, beide gelegen in Eindhoven en de Externe
Dienst.
Adres

Secretariaat

Bestuursbureau SSOE
Venetiëstraat 43
5632 RM EINDHOVEN
Tel. 088 - 2140102
E-mail: secretariaat@ssoe.nl

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het secretariaat van het
bestuursbureau (secretariaat@ssoe.nl / 088 – 2140102)
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Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) AvD
Gemeenschappelijke MR (GMR) SSOE
MR Antoon van Dijkschool
Oudergeleding

Personeelsgeleding

Antoon van Zeeland (voorzitter)

Demi Bosch (secretaris)

Ronald v.d. Ven

Lygia Charles

Vacature

Marijke Goossens

Email: medezeggenschapsraad@antoonvandijkschool.nl
GMR SSOE
Oudergeleding

Personeelsgeleding

Vacature

Inge de Rooij

Oudervereniging Antoon van Dijkschool
De Oudervereniging Antoon van Dijkschool ondersteunt de school financieel bij
het jaarlijkse schoolreisje en het sinterklaasfeest; samen met de OV organiseren
wij de Challengeday, onze traditionele Pannenkoekendag en het Eindejaarsfeest.
Hiervoor vraagt de OV jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders/verzorgers
van onze leerlingen.
Periodiek brengen zij de zogenaamde “Ouders voor Ouders-nieuwsbrief’ uit.
Contact Oudervereniging: ouderinfo.avdijk@gmail.com
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Pauze en lunch
Tijdens de ochtendpauze kunnen de leerlingen hun meegebrachte fruit opeten.
Als tussendoortje op de woensdag en vrijdag kunnen de leerlingen daarbij een
gezonde koek of boterham meenemen. Leerlingen gebruiken de lunch op school.
Hiervoor brengen zij zelf brood mee; de school verzorgt drinken (melk,
karnemelk of thee). Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Energizers of koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan.
BuitenSchoolse Opvang (BSO)
Onze leerlingen kunnen gebruik maken van de BSO die stichting ORO uitvoert op
onze school. Meer informatie nodig / u wilt uw kind hiervoor aanmelden? Neem
dan contact op met ORO via 0492 530053 / bso@oro.nl
Gymles
Het dragen van gymkleding en meenemen van een handdoek is bij deze les
verplicht (bij voorkeur een wit T-shirt en een blauwe of zwarte korte broek) en
sportschoenen (lichte zool is verplicht!). De kleding moet zelf worden
aangeschaft, gemerkt en gewassen.
Viering verjaardagen en jubilea
In principe zijn in alle SO- en IO-groepen ouders welkom om de verjaardag van
hun zoon of dochter mee te vieren. In een paar groepen wordt de verjaardag
minimaal gevierd en zal de leerkracht met u overleggen over uw aanwezigheid
hierbij. In het VSO wordt de verjaardag zonder ouders gevierd.
Trakteren mag, maar we verzoeken u om het geven van snoep zoveel mogelijk
te beperken.
Op één vaste dag worden in de groepen de verjaardagen van de juffen/meesters
gevierd.
Voor feesten thuis, zoals jubilea, huwelijken en verjaardagen van ouders* en
voor vader- en moederdag mogen de leerlingen van het SO en IO iets maken
tijdens de lessen handvaardigheid. *Wilt u dit tijdig (twee weken van tevoren)
doorgeven aan de leerkracht?
Kledingvoorschriften
Kleding van leerkrachten en leerlingen mag niet aanstootgevend en/of
communicatie-belemmerend zijn. Wij verwachten dat team en leerlingen met
gepaste kledij naar school komen. In het “Veiligheidsplan en gedragscode
SSOE/AvD” leest u hierover meer (zie ook hieronder).
Veiligheidsplan en gedragscode SSOE/AvD
Hiervoor verwijzen wij u naar de website van SSOE: www.ssoe.nl/over-ssoe. Aan
bod komen onder meer gedragskaders en handelwijzen op het gebied van
 seksuele intimidatie
 agressie en geweld
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pesten
discriminatie en racisme
vandalisme en diefstal
privacy / bescherming persoonsgegevens
internetprotocol
veiligheid
zieke leerlingen en geneesmiddelengebruik
genotmiddelen
kledingvoorschriften
schoolregels
calamiteiten en crises
schorsing en verwijdering
omgang met leerlingen
omgang met collega’s
nazorg

In dit veiligheidsplan is eveneens de klachtenregeling van SSOE opgenomen.
Hiermee verband houdend: De interne contactpersonen van de Antoon van
Dijkschool zijn mevr. Hanneke Hoefnagels
(h.hoefnagels@antoonvandijkschool.nl) en dhr. Peter Verberne
(p.verberne@antoonvandijkschool.nl)
Contactgegevens ouders/verzorgers
Vriendelijk verzoek om bij verandering van contactgegevens (naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, e.d.) dit aan de leerkracht van de leerling door te
geven of rechtstreeks aan onze administratie
(leerlingadministratie@antoonvandijkschool.nl).
Correspondentie vanuit school verloopt zoveel mogelijk per email. Voor ons is
het daarom belangrijk dat wij over uw e-mailadres beschikken.
INFORMATIEVERSTREKKING AAN OUDERS
Privacy
Hoe wij omgaan met privacygevoelige gegevens en informatie kunt u lezen
onderaan de pagina’s van onze website onder ‘Privacybeleid SSOE’.
Parro
Vanaf dit schooljaar maken wij gebruik van de app Parro (dit is een onderdeel van
ons leerlingvolgsysteem ParnasSys). Deze app is een digitaal middel voor de
communicatie tussen leerkracht en ouders/verzorgers en vervangt het tot nu toe
gebruikte heen- en weerschrift en klasbord. De leerkracht zal u hiervoor aan het
begin van het schooljaar een uitnodiging sturen.
Oudernieuwsbrief
Door onze nieuwsbrief wordt u regelmatig geïnformeerd over het reilen en zeilen
van onze school. Ook de meer onderwijsinhoudelijke vernieuwingen worden
hierin opgenomen. De nieuwsbrief wordt digitaal verstrekt
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Website
Op onze website treft u naast algemene informatie ook actuele informatie aan
over bijvoorbeeld ons onderwijs, onze school, de planning en (foto-)rapportages
van de activiteiten. Neemt u hier dus regelmatig een kijkje. Vragen,
opmerkingen of gebruikerstips zijn welkom!
Informatieavond, bij aanvang van het nieuwe schooljaar
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar is er een algemene informatieavond. U
maakt op deze avond kennis met het personeel en de ouders/verzorgers van de
leerlingen in de groep van uw kind. De leerkracht geeft u algemene informatie
over het schooljaar en uitleg over de onderwijsinhouden. U kunt zich op deze
avond ook inschrijven voor deelname aan activiteiten en/of overlegorganen
(bijvoorbeeld Oudervereniging en medezeggenschapsraden AvD en SSOE). De
steun en inbreng van ouders/verzorgers hierbij zijn onmisbaar.
Ouderinloop
Een aantal keren per jaar organiseren we onder lestijd een Ouderinloop. Hieraan
wordt op verschillende manieren inhoud gegeven. Ouders kunnen dan o.a. een
kijkje nemen in de groep en er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
U vindt de data terug in de jaarkalender.
Verzekeringen
Over het algemeen wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat alles wat er in en
om de school aan schade ontstaat, voor rekening van de school komt. De school
of het schoolbestuur is echter pas aansprakelijk als er sprake is van een
verwijtbaar en/of nalatig handelen door (iemand van) de school. Als dit niet het
geval is, is de school niet aansprakelijk en is er geen dekking vanuit de school of
de verzekeringen. Deze schade zal dan ook niet uit coulance worden vergoed.
De school en het schoolbestuur zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en
schade van en aan bezittingen van leerlingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade
of verlies van mobiele telefoons, brillen, kleding en fietsen van de leerlingen
onderweg van of naar school of tijdens het spelen op het schoolplein. Hiervoor
kunt u de leerling zelf verzekeren.
Het schoolbestuur heeft diverse verzekeringen afgesloten via AONverzekeringen.
Wettelijke aansprakelijkheid
Het schoolbestuur waaronder de school valt heeft zichzelf, haar personeel en
hulpkrachten (vrijwilligers/ouders) verzekerd tegen de gevolgen van wettelijke
aansprakelijkheid.
Of het schoolbestuur respectievelijk zijn ondergeschikten, die namens of in
opdracht van het schoolbestuur optreden, aansprakelijk zijn, wordt bepaald door
de wetgeving die hierop van toepassing is. Bij aansprakelijkheidsstelling zal het
schoolbestuur / de school deze altijd laten toetsen aan de hierop geldende
polisvoorwaarden en wetgeving.
Indien er door het doen of laten van een leerling schade ontstaat, kan hij of zij
die schade heeft geleden, de ouders van het kind dat deze heeft veroorzaakt,
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aansprakelijk stellen. Dit geldt ook als leerlingen schade (al dan niet moedwillig)
schade veroorzaken aan bezittingen van de school, het schoolbestuur of haar
personeel.
Ouders dienen dan ook om een eigen verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid (WA-verzekering) af te sluiten.
De school kan en mag geen uitspraak doen over het wel of niet schuldig dan wel
aansprakelijkheid zijn van een kind.
Verzekering tijdens schoolse en buitenschoolse activiteiten
Het schoolbestuur heeft voor zichzelf, haar personeel, leerlingen en hulpkrachten
(vrijwilligers/ouders) diverse aanvullende verzekeringen afgesloten met
betrekking tot de dekking van overige schades. Deze verzekeringen zijn geldig
gedurende de schooluren, zowel in het gebouw als op de bij de school behorende
terreinen. Ook tijdens excursies, sportevenementen, schoolreisjes en
schoolkamp, die door of namens de school zijn georganiseerd, gelden deze
verzekeringen.
Onder de polisvoorwaarden van de door het schoolbestuur afgesloten
verzekeringen kan een eigen risico van toepassing zijn. Dit eigen risico zal nooit
door de school dan wel het schoolbestuur worden gecompenseerd.
Indien uw kind onverhoopt een ongeval overkomt binnen de schooltijden en
activiteiten van deze verzekeringen, kan de directie een begeleidende rol spelen
bij het indienen van een schadeclaim. U kunt bij hen een schadeformulier
ophalen, dat na invulling door de ouders moet worden ingediend bij het
schoolbestuur.
Wijze van vervanging bij ziekte
Bij ziekte van teamleden die aan een groep zijn verbonden, wordt er zoveel
mogelijk vanuit onze vaste vervangerspool van SSOE vervanging ingezet. Bij
langdurige ziekte en onvoldoende vervangingsmogelijkheden kan het voor
komen dat de leerlingen een dag thuis moeten blijven. Als hiervan onverhoopt
sprake is, dan wordt u hierover een dag ervoor ingelicht.
Dit is voor ons een uiterste noodmaatregel.

Leerlingenvervoer
Leerlingen van onze school kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.
De aanmeldformulieren kunt u bij de gemeente opvragen. Als het vervoer door
de gemeente is goedgekeurd, dan ontvangt u de daaropvolgende jaren
rechtstreeks bericht van uw woongemeente.
Als uw kind voor leerlingenvervoer in aanmerking komt ontvangt u van uw
woongemeente bericht door welk bedrijf het vervoer van en naar onze school
wordt verzorgd en hoe laat uw kind in de ochtend wordt opgehaald.
Het vervoersbedrijf bepaalt de route en welke leerling in welke bus zit.
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Elk vervoersbedrijf heeft zijn eigen reglement waaruit duidelijk wordt welke
afspraken er in de bus of taxigelden. De vervoersbedrijven hebben ook hun eigen
afspraken over de manier waarop ze kennismaken bij aanvang vervoer.
Problemen rondom het vervoer moeten ouders altijd bij het vervoersbedrijf en
indien nodig bij de gemeente melden.
Onze school is niet verantwoordelijk voor het vervoer. Wijzigingen e.d. moet u
dan ook zelf doorgeven aan het vervoersbedrijf van uw kind.
Ziekte en vervoer
Als een leerling wegens ziekte niet naar school kan komen, dan dient de
ouder/verzorger dit telefonisch door te geven; dit kan vanaf 08.00 uur.
In alle gevallen dat een leerling niet op school is of (onverwacht) eerder naar
huis gaat vragen wij ouders om zelf het vervoersbedrijf/de buschauffeur te
informeren (zie telefoonnummers in deze gids).
Als er op school geen bericht ontvangen is over de afwezigheid van een leerling,
dan wordt er door school met thuis contact opgenomen.
Als een kind onder schooltijd ziek wordt en opgehaald moet worden, dan dient de
ouder/verzorger zelf zorg te dragen voor vervoer.
Begeleiding en betrokkenheid bus-coördinatoren
De overgang vanuit de bus naar school proberen wij zo soepel en veilig mogelijk
te laten verlopen. De school opent om 08.15 uur, de chauffeur draagt dan de
leerlingen over aan medewerkers van school. Ons streven is de leerlingen zo
zelfstandig mogelijk naar de klas te laten lopen. In een individuele situatie lopen
chauffeurs soms mee naar de voordeur of receptie, in veel gevallen zullen
medewerkers van onze school met de leerlingen meelopen. Voorafgaand aan de
eerste schooldag wordt afgestemd wat de leerling hierin nodig heeft.
Datzelfde geldt wanneer de leerlingen naar huis gaan. Er wordt gewerkt met een
afroepsysteem en leerlingen die niet zelfstandig kunnen lopen worden onder
begeleiding naar de bus gebracht. Er is buiten toezicht totdat alle bussen en
taxi’s zijn vertrokken. Dit alles wordt geregisseerd door onze bus-coördinatoren.
Zij zijn ook betrokken bij de zitplaatsverdeling van de bus. Bij problemen
denken zij, daar waar mogelijk, met de chauffeurs mee in het komen tot een
oplossing.
Tot slot nog een tip: sommige leerlingen hebben veel houvast aan een knuffel,
een leesboek of muziek (met koptelefoon of oortjes).
Verzuim/verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw leerplichtige kind (5 tot 18 jaar) de school moet
bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden.
Wij hebben hiervoor een verzuimprotocol opgesteld.
Uitschrijfdatum
Omdat hierover regelmatig vragen komen, hieronder de regelgeving over de
administratieve datum van uitschrijving van een leerling:
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Aan het eind van een schooljaar:
Als een leerling de school verlaat aan het einde van het schooljaar dan is de
wettelijke administratieve uitschrijfdatum 31 juli.
Tussentijdse uitschrijving:
Als een leerling de school tussentijds verlaat dan geldt de laatste dag op school
als de wettelijke administratieve uitschrijfdatum.
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Voor de VSO-leerlingen
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Voor de SO/IO - leerling
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Gelukkig gezonde kinderen
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u
voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving.
Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels,
vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team
bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De
jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Tijdens de schoolperiode krijgen u en uw kind een uitnodiging van het team Jeugdgezondheid. De medewerkers
van het team kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van de leerling. Denk aan groei,
motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen?
Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere
kinderen samen te spelen. Een lastige eter aan tafel? Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en
hoe kan ik daar het best mee omgaan?
Voor dit soort vragen kunt u terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van
Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en
advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.
Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website
www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met
wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en
BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV
(baarmoederhalskanker) aangeboden. In het najaar 2018 wordt ook gestart met de vaccinaties tegen
meningokokken ACWY. In 2018 worden hiervoor alle kinderen opgeroepen die zijn geboren tussen 1 mei en 31
december 2004. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio.
Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt altijd contact
opnemen met de sector Jeugdgezondheid.


Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”



Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

De GGD doet meer:

De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en
seksualiteit.


Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.



Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.



Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden



Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar
en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en
scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
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