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Inleiding 
 

Voor u ligt de bijlage schoolgids 2020-2021. We hebben deze voor u afgedrukt op de kalender zodat de informatie altijd 
voor handen is als u deze nodig heeft. Op de website vindt u deze apart. Voor uitgebreide informatie kunt u natuurlijk de 
schoolgids raadplegen. De schoolgids kunt u aan het begin van dit schooljaar op papier krijgen als u dat wenst. Deze is 

voor de jaren: 2020-2024 Op de website: www.dewisselsbo.nl kunt u zowel de schoolgids, de kalender als de bijlage 
terugvinden. 

 
Adres:  SBO De Wissel 
  van Oldeneellaan 18,  

4902 ZC Oosterhout  
0162-453685 

  Nood telefoonnummer: 06-15140148 
 

Schooltijden: De leerlingen van groep 1 mogen meteen naar binnen als ze op school komen. De 

kinderen komen om 15.05u/12.35u naar buiten.  
Maandag 08.40 – 15.05u 
Dinsdag 08.40 – 15.05u 
Woensdag 08.40 – 12.35u 
Donderdag 08.40 – 15.05u 
Vrijdag 08.40 – 15.05u 

Zorg dat u zoon of dochter op tijd op school is!! 
 
De informatieavond, die we gewend zijn te organiseren op de 3e maandag in het schooljaar, 7 september, gaat dit jaar niet 

door. We informeren jullie natuurlijk wel over de afspraken in de groep, unit of bouw door de presentatie mee te geven.  
Daarna hoort u van ons hoe we omgaan met de huisbezoeken en de 1e ronde oudergesprekken. Om die reden zijn ze nu 
ook niet vermeld op de schoolkalender.  

Verder zullen wij u natuurlijk via de nieuwsbrief en de website op de hoogte houden. U kunt zich ook als vriend aanmelden 
als u zelf een Facebook account heeft. Hiermee houden we u over verschillende gebeurtenissen op de hoogte met een foto 

of een berichtje. Elke groep gebruik Klasbord of Classdojo om u mee te nemen door het schooljaar. De leerkracht brengt u 
op de hoogte.  
De oudervereniging kan geen algemene ledenvergadering organiseren en zal jullie middels een mail op de hoogte brengen 

van hun activiteiten voor het komende jaar.  
 

 
 
 

http://www.dewisselsbo.nl/
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Personeel 
 

Directieteam: 
Dhr. Salo Timmermans       directeur  

Mw. Jacqueline van Dongen   locatiedirecteur (di t/m vr) 
Mw. Ilse van Rijen                locatiedirecteur (ma, di en do) 
 
Leerkrachten en begeleiders: 
Gérard Antens        groepsleerkracht 
Eveline van den Boogaard      vakleerkracht gym/m.r.t. 
Joyce Buter                          groepsleerkracht 
Emily Driessen        groepsleerkracht 
Dana Folwaij                        groepsleerkracht 
Carlijn Geurts                       groepsleerkracht  
Nicole van der Groen       groepsleerkracht 
Suzanne Heijkants        groepsleerkracht  
Yvonne Heijmans        groepsleerkracht 
Joep Heinen         groepsleerkracht 
Esther van Houdt        groepsleerkracht 

Kimberley Huijskens             groepsleerkracht 
Yvet van de Kerkhof             groepsleerkracht 
Marjolein Kersten        groepsleerkracht 
Sandra Kooijman        groepsleerkracht 
Irene Lammertse        intern begeleider 
Ruud Leijten         groepsleerkracht 
Whitney Lourens        groepsleerkracht/ invalster 
Bas Markus                          groepsleerkracht 
Quincy van den Nobelen        groepsleerkracht 
Kristel van Os                remedial teacher 
Eugène van Roij        groepsleerkracht/ICT-er 
Caroline Scheffer        intern begeleider/ 

                                           lid ondersteuningsteam RSV 
Hanneke Snijders        groepsleerkracht 
Eefje Soeters                        lio-stagiaire 4b 
 

 
 
 
Marcella Struijk                       groepsleerkracht  
Ilona Taling              groepsleerkracht 
Kyra Trouw                             groepsleerkracht 
Iris Vergouwen   intern begeleider 
Marjolein Vorspaget                 groepsleerkracht 
Crissy Vos    groepsleerkracht 
Dymphy van den Wijngaart groepsleerkracht 
Thom Willemsen                      lio-stagiaire 6a 
 
Onderwijs ondersteunend personeel 
Eduard Aarden                        hulpconciërge 
Yura Ansems           lid ondersteuningsteam RSV 
Miriam Boers           schoolmaatschappelijk  

                werkster 
Stefanie van Dijk                     trainer sociaal-emotionele    

ontwikkeling 
Myriam van Dongen  administratief 
                                              medewerkster   
Marja Franken   psychologe 
Marit van Hoek                        psychologe (invalster) 
Hulya Ince    onderwijsassistente 
Nancy Luyten   logopediste 
Els van de Maden   pedagogisch  
                                              psychologisch assistente 
Peter Mol            conciërge 

Ragad Mosees                         vrijwilliger administratie 
Ans Nefkens                            conciërge 
Willy van Oosterhout                vrijwilliger/rt 
Piet van der Pluijm                   vrijwilliger domeinmiddag 
Kim Rokebrand   logopediste 
Nancy Schellekens           onderwijsassistente 
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Verdeling leerkrachten 
De groepsindeling met de leerkrachten:  

  

Units OB/MB 

 
IB 
Irene 

 

Groep 1/2 Nicole (ma-di-wo-do-vr) 

 

Hulya (ma-di)  

Nancy (wo-do-vr) 

Groep 3a Esther (ma-di-wo)  Emily (wo-do-vr) 

Groep 3b Dana (ma-di-wo) Marjolein(do-vr) 

 

Groep 4a Dymphy (ma-di-do-vr)  Yvonne (wo) 

Groep 4b Hanneke (ma-di-wo) Yvonne (do-vr) 

 

Groep 5a Kimberley (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 5c/6c Bas (ma-di-wo-do-vr) 

 

Units MB 
 

IB Caroline 

Groep 5b Yvet (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 5/6 
SBOplus 

Gérard (ma-di-wo-do-vr) 

 

Groep 6a Crissy (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 6b Suzanne (ma-di) Quincy (wo-do-vr) 

 

Units  BB 

IB Iris 

Groep 7a Carlijn (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 7b Kyra (ma-di-wo-do-vr) 

 

Groep 7c Whitney (ma-vr) Joep (di-wo-do) 

Groep 7-8 

SBOplus 

Marcella (ma-di-wo) Ilona (do-vr) 

 

Groep 8a Ruud (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 8b Joyce (ma-di-wo) Sandra (do-vr) 

Groep 8c Sandra (ma) Eugène (di-wo-do-vr) 
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Vakantierooster 2020-2021 (zie ook op de kalender aan de ommezijde) 

Schooljaar start op   : 24 augustus 2020 
Herfstvakantie   : 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie   : 18 december (12.35u) t/m 1 januari 2021 
Carnavalsvakantie   : 15 februari t/m 19 februari 2021 

Paasweekend   : 2 april t/m 5 april 2021 
Koningsdag    : 27 april 2021 
Meivakantie    : 3 mei  t/m 14 mei 2021 

2e Pinksterdag    : 24 mei 2021  
Juniweek    : 14 juni t/m 18 juni 2021 

Zomervakantie   : 23 juli  t/m 6 september 2021 
 
Studiedagen voor het personeel zijn op:   

5 oktober, 27 november, 11 januari, 5 februari, 12 maart, 6 april. De kinderen zijn de hele dag vrij. 
Studiemiddagen voor het personeel zijn op:   

8 september, 7 juni. De kinderen zijn  ’s middags vrij vanaf 12.35u,  zoals op woensdag. 
 

Op verzoek van ouders hebben we onze studiemiddagen bij elkaar gevoegd waardoor kinderen minder vaak een halve dag 
vrij zijn. Ook hebben we de studiedagen vooral op maandag en vrijdag ingepland zodat er een lang weekend ontstaat.  
 

Belangrijke data schooljaar 2020-2021 (zie ook op de kalender) 
1e schooldag      24 augustus 2020 

Informatieavond      
Algemene ledenvergadering OV    
Oudergesprekken      

Informatieavond voortgezet onderwijs  29 oktober 2020 
Kennismaken nieuwe leerlingen   woensdag voor elke vakantie 

Instroommoment nieuwe leerlingen  na elke vakantie  
Rapportbesprekingen    25 januari – 29 januari 2021  
Adviesgesprekken met ouders   25 januari -  5 februari 2021 

Schoolfotograaf       
Rapportbesprekingen    12 juli – 16 juli 2021 
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Bestuur Oudervereniging 

Het Dagelijks Bestuur van de oudervereniging bestaat dit jaar uit:  
Vacature   (voorzitter)   

Nicole van der Groen (secretaris)  tel.: 0162-453685 
Vacature    (penningmeester) Eric Benders samen met Jacqueline van Dongen waarnemend    
Heeft u interesse in de oudervereniging of heeft u suggesties dan kunt u dit natuurlijk altijd melden aan een van de 

bovenstaande leden.  
 

Medezeggenschapsraad 
De nieuwe MR wordt per 1 oktober gekozen. Wanneer de nieuwe samenstelling bekend is zal deze via de Nieuwsbrief 
bekend gemaakt worden. 

Secretaris: Ilona Taling 0162-453685 
 

Leerlingenvervoer 
De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Indien er problemen zijn neemt u contact op met de 

ambtenaar leerlingenvervoer van de betrokken gemeente, de vervoerder of met een directielid van school.  
 

Winkeltje 

Als kinderen onderstaande schoolmaterialen kwijtraken, of stuk maken, kunnen ze deze tegen kostprijs kopen in de 
schoolwinkel. De prijzen bedragen dit jaar: 

 

Vulpen      € 5.00 
Kleurpotlood      € 0.25 
driekantskleurpotlood (voor onderbouw) € 0.35 
Potlood      € 0.20 
driekantspotlood (voor onderbouw)  € 0.35 
 

Gum    € 0.30 
Liniaal   € 0.70 
Etui    € 3.00 
Gymtas   € 2.50 
Mapje rapport  € 2.00 
 

 
De leerlingenraad 

Op onze school hebben we een leerlingenraad. Van elke groep 7 en 8 is een kind vertegenwoordiger van de groep in de 
leerlingenraad. In het afgelopen schooljaar zijn ze 5 keer samengekomen. De punten, die worden besproken tijdens dit 
overleg en de inbreng van de kinderen gaan mee naar het directieoverleg. Tijdens het inspectiebezoek gaan de inspecteurs 

ook met de leerlingenraad in gesprek over het onderwijs op De Wissel en hoe dat door de kinderen wordt ervaren. 
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Logopedie 

Op de Wissel zijn twee logopedisten werkzaam. Nieuwe leerlingen worden logopedisch onderzocht als daar reden voor is. 
Wanneer uw kind logopedie nodig heeft, krijgt uw kind hierover een brief mee naar huis. 
De kinderen, die in logopedische behandeling komen, krijgen een schriftje mee. 

Hierin staan oefeningen die u thuis met uw kind gaat doen. Ook kunt u informatie, die voor ons van belang is, in dit schrift 
schrijven. Het is de bedoeling dat dit schriftje op de dagen dat uw kind logopedie krijgt, mee naar school komt. De 

logopediste zorgt dan weer voor nieuwe oefeningen in het schrift. Graag nodigen wij de ouders uit om bij een behandeling 
te komen kijken. 

 
Uitstroom leerlingen 2019-2020 

 

Schooltype 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Praktijkonderwijs 
VO- MLK 

36% 41% 45% 

VMBO met leerwegondersteuning  

Basis beroeps 42% 47% 16% 

Kader beroeps 11%  6% 

Gemengde leerweg    

Theoretische leerweg  2%  

VMBO  

Basis beroeps 1% 2% 23% 

Kader beroeps 5%  2% 

Gemengde leerweg   2% 

Theoretische leerweg  2%  

VSO 
Voortgezet speciaal onderwijs REC III 

1% 4% 4% 

VSO 
Voortgezet speciaal onderwijs REC IV 

4% 2% 2% 
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Terugblik Schoolontwikkeling 2019-2020 en vooruitblik 2020-2021 

 
Hieronder leest u wat we afgelopen schooljaar hebben gedaan en wat de plannen zijn voor komend jaar.  
 

 
 Evaluatie 2019-2020 Plannen 2020-2021 

Executieve functies Leerkrachten zijn geschoold waardoor hun 

leerkrachtvaardigheden op dit punt zijn verbeterd. Er 

is een boot geplaatst op school bij de entree. De 

symbolen van de boot die we gebruiken worden zo 

nog meer zichtbaar voor de kinderen.  

We gaan ons verder scholen en het aanleren van de 

executieve functies bij kinderen meer uitdiepen.   

Sociale veiligheid Leerkrachten en leerlingen werken samen aan positief 

gedrag en leren. We wilden graag 200 ballen 

verdienen en dat is gelukt, ondanks 5 weken sluiting 

i.v.m. Corona.  

We zouden in maart 2020 meedoen met 

“Lentekriebels’ maar dit is niet door kunnen gaan 

vanwege de sluiting van de school i.v.m. Corona.  

We zien dat het beloningssysteem voor PBS niet in 

alle groepen duidelijk genoeg aanwezig is. We gaan de 

afspraken hierover aanhalen en vastleggen. Daarnaast 

vinden we de ontwikkeling van zelfredzaamheid van 

onze leerlingen erg belangrijk. Hier is seksuele 

voorlichting een onderdeel van. We gaan werken met 

de methode ‘Lentekriebels’. 

Onderwijsresultaten Op individueel - en groepsniveau hebben we duidelijk 

zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en de 

resultaten van ons onderwijs; we analyseren de 

resultaten en zetten interventies in. Dat doen we goed 

en daar zijn we tevreden over. 

We willen echter aan de slag met de resultaten op 

schoolniveau: de eind- en tussentijdse resultaten van 

ons onderwijs.  

Kwaliteit technisch 

leesonderwijs 

De afgelopen schoolplanperiode is ingezet op het 

verbeteren van het technisch leesonderwijs op het 

niveau van de groep. 

Komende periode willen we dit doortrekken naar 

zorgniveau 2, meer op niveau van de leerling.  

Bewegend en 

handelend leren 

De SBOplus groepen bieden één keer per week een 

praktijkmiddag (domeinmiddag) die aansluit op de 

domeinen van het Praktijkonderwijs. 

Spelen en bewegen is belangrijk, daarom zijn we blij 

dat we eind van het schooljaar nog een mooi nieuw 

achterplein hebben kunnen realiseren.  

De domeinmiddagen worden doorgezet komend 

schooljaar.  

We gaan onderzoeken of en hoe bewegend en 

handelend leren een structurele plaats kan krijgen 

binnen ons onderwijs. 

Passende 

perspectieven 

We bepalen met Passende Perspectieven Rekenen 

welk passend aanbod onze kinderen krijgen.  

We willen deze ontwikkeling doorzetten en verbreden 

naar Passende Perspectieven Taal.  

Begrijpend lezen We hebben een nieuwe methode voor begrijpend 

lezen aangeschaft: Kidsweek. 

Door ook begrijpend luisteren en woordenschat hierbij 

te betrekken, willen we een kwaliteitsslag kunnen 

maken op het gebied van Begrijpend lezen.  
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Cultuur- en 

techniekonderwijs 

We hebben, dankzij de inzet van een LOF-subsidie, 

een ontwikkeling kunnen inzetten m.b.t. ons cultuur- 

en techniekonderwijs. 

Vanwege de cultuurloper hebben we dit jaar gekozen 

voor extra aandacht aan beeldend werken. Hiervoor 

hebben we ondersteuning van H19 gekregen.  

De ontwikkeling van afgelopen jaar willen we de 

komende jaren vasthouden en uitbreiden zodat beide 

vakken een vaste plaats (letterlijk en figuurlijk) 

binnen ons onderwijs krijgen.  

ICT In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het 

werken in Office 365. We verwerken onze 

administratie en mail via dit systeem. 

Voor de kinderen zijn Chromebooks aangeschaft.  

We gaan kennismaken met alle verschillende 

onderdelen van het Office-pakket om te bepalen wat 

ondersteunend kan zijn aan onze organisatie.  

Voor het werken met Chromebooks gaan we de 

mogelijkheden voor het werken met Google Classroom 

bekijken.  

Samenwerking 

Zwaaikom 

Praktijkschool De Zwaaikom en SBO De Wissel worden 

sinds 2019-2020 aangestuurd door dezelfde directeur. 

We gaan onderzoeken of we meer kunnen 

samenwerken met Praktijkschool De Zwaaikom om de 

overgang van de kinderen die daar naar uitstromen, 

te vergemakkelijken.  

Taalachterstand We zien het aantal kinderen groter worden die met 

een grote taalachterstand op de Wissel komen.  

Deze kinderen willen we graag extra taalaanbod 

bieden. Inhoudelijk zoeken we de samenwerking met 

de NAZ-voorziening, welke NT2 onderwijs biedt aan 

leerlingen uit het regulier onderwijs binnen onze 

stichting.  
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Klachtenprocedure (zie ook schoolgids voor meer informatie) 

Overal waar mensen samenwerken kan iets misgaan. Ondanks alle zorg die door ons aan u en uw kind wordt besteed, kan 
het zijn dat u het ergens niet mee eens bent, dat u een conflict heeft of dat uw kind zich niet veilig voelt. In dat geval is het 
in eerste instantie de bedoeling dat u probeert om in overleg met de leerkracht tot een oplossing te komen.  

Lukt dat niet, dan wil de interne begeleider samen met u zoeken naar een passende oplossing. Lukt dit niet dan is de directie 
van de school graag bereid om te bemiddelen.  

 
Op het moment dat u er met de directie niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting Delta 
Onderwijs. U kunt dit reglement vinden op de site van Delta-Onderwijs: www.delta-onderwijs.nl. 

- U kunt zich wenden tot de vertrouwenspersonen van de school:   
                 Mevrouw Yura Ansems en mevrouw Emily Driessen. 0162-453685. 

- Ook kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bestuur.  
                 De heer dr. Leo Ligthart, Postbus 1165, 4801 BD  Breda, tel: 06-51309909 
                 e-mail: drligthart@delta-onderwijs.nl. 

                 De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen en helpt u bij het indienen van een klacht bij het bestuur.  
 

Het bestuur is aangesloten bij:  
Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs 

Raamweg 2/Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: (070) 392 55 08  

Fax: (070) 302 08 36 
E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl 

Internet: www.geschillencies-klachtencies.nl 
 
 

Passend onderwijs  
Op 1 augustus 2014 is Passend onderwijs van start gegaan. Kern van Passend onderwijs is dat de schoolbesturen 

zorgplicht hebben. Dat wil zeggen: de school biedt de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek of 
zorgt er voor dat de leerling op een beter passende plek terecht komt.   
Om dat te bereiken werken de schoolbesturen in de regio samen in het RSV BREDA EO (Regionaal SamenwerkingsVerband 

En Omstreken).  
Doelstelling is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden, zodanig dat alle 

leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.  
Waar mogelijk gaan leerlingen naar een reguliere basisschool en indien noodzakelijk naar een school voor speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs.  

http://www.delta-onderwijs.nl/
mailto:info@geschillencies-klachtencies.nl
http://www.geschillencies-klachtencies.nl/
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De scholen voor speciaal basisonderwijs in Breda, Oosterhout en Etten-Leur hebben elk een eigen voedingsgebied.  

Alle basisscholen bieden een vorm van basisondersteuning aan. Dit is een goede basiskwaliteit van het onderwijs, inclusief 
lichte ondersteuning zoals begeleiding bij dyslexie en faalangst. Het samenwerkingsverband zorgt voor extra 

ondersteuning en specialistische begeleiding als dat noodzakelijk is. Er wordt zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs 
gerealiseerd. Er wordt niet gekeken naar wat een kind niet kan, maar naar kansen, mogelijkheden en oplossingen.   
De invoering van Passend Onderwijs is een proces dat een aantal jaren nodig heeft om goed ingevoerd te worden. 

De middelen van de lichte ondersteuning gaan zoveel mogelijk naar de besturen. Voor leerlingen, die extra ondersteuning 
nodig hebben vanuit REC 3 of REC 4 kan bij het RSV hiervoor een arrangement aangevraagd worden. 

De beslissing of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal (basis) onderwijs ligt bij het RSV. Hiervoor is een commissie 
van toelaatbaarheid ingericht (CTLV). Het is van belang om gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de 
ouders. Als eerstverantwoordelijke opvoeders weten zij wat wel en niet werkt bij het stimuleren en structureren van de 

ontwikkeling van hun kind. Zij hebben een belangrijke rol hierin.  
Als medezeggingschapsplatform voor het Ondersteuningsplan is een OPR (ondersteuningplanraad) ingericht met 

vertegenwoordigers  van ouders en onderwijspersoneel. Twee ouders van deze raad hebben hun kinderen op een Delta-
school zitten.  
Meer informatie is te vinden op: www.rsvbreda.nl/po www.passendonderwijs.nl  of www.steunpuntpassendonderwijs.nl  

 
Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 

Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0  t/m 19 jaar 
 

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD 
West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD 
West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. 

 
Publieke gezondheid 

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor de 
jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en 
–risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Samen met onze partners in het Centrum voor 

Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele 
ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. 

 
Gezondheidsonderzoeken 
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via gezondheidsonderzoeken. Op de 

basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het 
laatste gezondheidsonderzoek plaats. U hoort vooraf dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind 

uit de klas gehaald of opgeroepen bij de dienst. De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De 
resultaten noteren wij ook in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en 
uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak bij de GGD.  

http://www.rsvbreda.nl/po
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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In het kalenderjaar 2020 zien wij de kinderen geboren in 2009 en 2014 en in het kalenderjaar 2021 zien wij kinderen 
geboren in 2010 en 2015. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij het 

gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart een vragenlijst. 
 
Wat doen we tijdens het onderzoek?  

Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar beschikking heeft, op de GGD.  
Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan 

nodigen we u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te komen.  
Tijdens het onderzoek controleert de medewerker Jeugdgezondheid bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft 
hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier 

aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de 
gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, 

bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op. 
 
Inentingen 

Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof, mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio 
(DTP) en baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u op: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma. 
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat over maatregelen tegen 

malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met 
bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/. 
 

Hoofdluis 
Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis. 
 
Contact 

Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? 
Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en doktersassistenten van GGD West-

Brabant voor u klaar.  
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de groeicurven van u kind inzien en u 
persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een DigiD met SMS code nodig.  Via MIKB kunt u ook uw vragen 

stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op 
telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 

http://www.mkib.nl/
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind

