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Agenda 
 

05-09  Week van de gesprekken 

12-09 19.30 uur  MR 

15-09 08.30 uur Spreekuur 

05-10 Hele dag SKOVV - studiedag 

20-10 Hele dag Schoolfotograaf 

21-10 Hele dag Studiedag 

24-10  Start herfstvakantie 

31-10 8.30 uur Eerste dag na de herfstvakantie 

 

Spreekuur  

Tijdens de informatieavond heeft juf Monique G uitleg gegeven over het spreekuur voor ouders dat 

vanaf dit schooljaar vier keer per jaar gepland staat. Het eerste spreekuur is al op donderdag 15 

september 2022.  

Gerian Verhoeven (jeugdverpleegkundige, GGD) of Afra Jongmans (schoolmaatschappelijk werker, 
CJG) zal aanwezig zijn tijdens het spreekuur. Ouders en/of verzorgers kunnen bij hen terecht met 
allerlei vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

• Mijn kind is vaak verdrietig, ik maak me zorgen.  
• Mijn kind is heel onzeker, wat kan ik daaraan doen?  
• Ik wil graag dat mijn kind (beter) naar mij luistert.  
• Mijn kind eet niet goed, wat kan ik daaraan doen?  
• Ik merk dat mijn kind angstig is, hoe ga je daarmee om?  
• Mijn kind maakt vaak ruzie, hoe ga ik daarmee om?  
• Mijn kind gaat niet graag naar school, wat is er aan de hand?  
• Mijn kind slaapt slecht.  
• Ik maak me zorgen over de groei/gezondheid van mijn kind.  
• Mijn kind lijkt zich te vervelen, wat kan de oorzaak zijn?  
• Ik maak me zorgen over de ontwikkeling van mijn kind.   

 

Het spreekuur heeft een preventieve functie. Daarmee bedoelen wij dat het is bedoeld om te 

voorkomen dat zorgen groter worden. Het spreekuur is er voor u, ouders en/of verzorgers. Wat u 

bespreekt met de jeugdverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk werker wordt zonder uw 

toestemming niet gedeeld met school.   

Als u met uw vragen naar het spreekuur wil, vragen wij u dit aan te geven bij de stamgroepleider 

van uw kind. U hoeft niet te vertellen waarom u gebruikt wilt maken van het spreekuur. Het gaat 

erom dat ouders niet voor niets staan te wachten in verband met de tijd die beschikbaar is. Als er 

veel ouders zijn die zich opgeven, zal Gerian of Afra contact opnemen om een andere afspraak te 
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maken. Het is ook mogelijk dat er een of meer vervolgafspraken worden gemaakt. Die momenten 

zullen dan niet tijdens een spreekuur zijn.  

Het spreekuur is er voor u! De school biedt enkel ruimte om sneller in contact te komen met de 

jeugdverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk werker.  
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