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In deze moeilijke tijd merken wij dat scholen terecht bezorgd zijn over kinderen in kwetsbare  

gezinssituaties. In deze nieuwsbrief geven wij u daarvoor wat extra informatie en tips. Want ook in deze 

periode waarin alles anders loopt dan we gewend zijn, willen wij u zo goed als mogelijk ondersteunen.   

 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?  

 

In verband met de coronacrisis is onze dienstverlening aangepast. Een groot deel van de JGZ 

medewerkers werkt op dit moment voor het team infectieziektebestrijding. Het kan daarom zijn dat de 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige die verbonden is aan uw school niet bereikbaar is.  

- Maakt u zich zorgen over een leerling(en)?  Elke werkdag is een jeugdverpleegkundige en 

jeugdarts beschikbaar waarmee u deze kunt bespreken. Bel daarvoor naar ons  centrale nummer 

088 0031 414. 

- De standaard contactmomenten gaan op dit moment niet door. Tot eind april zijn alle afspraken 

afgezegd. We hebben wel telefonisch contact met de kinderen en gezinnen waarover zorgen zijn.  

- We proberen zoveel mogelijk afspraken telefonisch door te laten gaan. Een deel van de 

onderzoeken kunnen alleen in een spreekuur plaats vinden (denk aan lichamelijke onderzoeken 

zoals een gehoortest). Deze afspraken stellen we uit. 

- Voor zover mogelijk en gewenst proberen wij deel te nemen aan telefonische zorgoverleggen 

van school.  

 

Wat kunt u doen voor leerlingen  uit kwetsbare gezinnen? 

 

- Landelijk is het advies om kinderen in kwetsbare gezinssituaties op te nemen in de noodopvang 

op school. Gemeenten in onze regio maken hiervoor op dit moment beleid.  En is deze opvang 

dus nog niet in elke gemeente geregeld.  Heeft u zorgen over een gezin? Neem dan contact op 

met (het sociaal team van de) gemeente om te overleggen over de mogelijkheden.  

 

- De jeugdhulpverlening in kwetsbare gezinnen kan ook een beroep doen op het crisisfonds Samen 

sterk voor kinderen. Dit fonds is opgericht om kinderen in kwetsbare gezinnen te ondersteunen, 

bijvoorbeeld met middelen waarmee ze het schoolprogramma kunnen volgen. Indien u leerlingen 

kent die hiermee geholpen zijn, neem dan contact op met de hulpverlener van het betreffende 

gezin. 

 

 

 

https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/
https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/


 

Bovenstaande betreft kinderen waar al zorgen over waren. Daarnaast kunnen er nu ook nieuwe zorgelijke 

situaties ontstaan door de veranderde werk- en thuissituaties van gezinnen.  

- Bespreek deze zorgen met ouders en schakel ons of het sociaal team van de gemeente in bij 

deze gezinnen.  

- Bekijk of het mogelijk is dat de leerkracht af en toe een vinger aan de pols houdt, zeker als er 

geen reacties komen op het uitgezette digitale huiswerk. Bijvoorbeeld met een telefoontje of 

even langs huis gaan mits met gepaste afstand natuurlijk.  Klik hier voor meer info.   

- Wij maar ook scholen krijgen vragen van gescheiden ouders rondom  de omgangsregeling. Voor 

scholen zijn deze vragen mogelijk moeilijk te beantwoorden. Klik hier voor de 

achtergrondinformatie die hierbij helpend kan zijn. Indien er hulp betrokken is in deze gezinnen, 

dan is het goed om ouders te adviseren deze vragen aan de hulpverlening te stellen. 

 

Informatie voor ouders en leerlingen 

 

Ook ouders en leerlingen hebben vragen over deze nieuwe thuissituatie. Onderstaande sites geven hulp 

en advies aan ouders en leerlingen. Deze informatie kan indien gewenst met hen worden gedeeld. 

 

Voor ouders 

• Het RIVM geeft  adviezen en actuele informatie over het coronavirus. Hier kunnen ouders lezen wat 

ze kunnen doen als er mensen in hun omgeving besmet zijn. 

• Pharos heeft informatie over het coronavirus en de maatregelen in verschillende talen, ondersteund 

met illustraties.  Hierdoor is deze info zeer geschikt voor anderstaligen en laaggeletterden. 

• Opvoedinformatie Nederland geeft informatie voor ouders over het coronavirus. Daarnaast vind je 

hier opvoedtips over omgaan met de nieuwe thuissituatie. 

• Mediaopvoeding.nl geeft informatie over verantwoord mediagebruik nu kinderen meer thuis zijn. 

• Ouders en onderwijs biedt informatie voor ouders rondom het sluiten van scholen en 

kinderdagverblijven. 

• Het NJI geeft tips voor ouders over omgaan met de “nieuwe” thuissituatie. 

• Triple P Nederland heeft een "Top Tien Tips voor opvoeden in onzekere tijden" opgesteld. 

• Voor gescheiden ouders de hun kind goed willen begeleiden biedt Villa Pinedo haar online training 

voor gescheiden ouders de komende weken kosteloos aan.  

 

Voor leerlingen 

• Op JouwGGD.nl vinden leerlingen antwoorden op vragen over het lichaam, zijn of haar gevoel of 

dingen waar ze thuis liever niet over praten. Ook kunnen leerlingen hier (anoniem) chatten met een 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

• De kinderombudsman helpt leerlingen met vragen over corona. 

• Via de kindertelefoon kunnen leerlingen met iemand praten over alles waar ze mee zitten. 

• Via de MIND Digitale Huiskamer kunnen leerlingen elke werkdag tussen 11.00 en 16.00 uur live op  

YouTube een gesprek volgen met experts over  het onderwerp psychische gezondheid in deze 

vreemde periode. Ook kunnen ze via de chat hier vragen stellen aan MIND. 

https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-als-het-op-school-veiliger-is/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Omgangsregeling-gescheiden-ouders
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.pharos.nl/coronavirus/
https://opvoedinformatie.nl/nieuws/coronavirus/
https://www.mediaopvoeding.nl/vragen/_/vraag/verantwoord-mediagebruik-tijdens-corona-crisis/
https://oudersenonderwijs.nl/faq-scholen-dicht-wat-nu/
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.positiefopvoeden.nl/nl/opvoedthemas/covid-19-top-tien-opvoedtips-voor-ouders-en-verzorgers-in-onzekere-tijden/
https://www.positiefopvoeden.nl/nl/opvoedthemas/covid-19-top-tien-opvoedtips-voor-ouders-en-verzorgers-in-onzekere-tijden/
https://training.villapinedo.nl/
https://www.jouwggd.nl/gezondheid/corona/
https://www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-een-vraag-over/corona
https://www.kindertelefoon.nl/
https://wijzijnmind.nl/corona

