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Beste ouders,

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u van ons een nieuwe 
jaarkalender. Hierin proberen we zo uitvoerig mogelijk te zijn.
Tussentijdse aanvullende informatie krijgt u van ons via  
nieuwsbrieven. Vanaf dit schooljaar sturen wij u die via Social 
Schools, ons nieuwe communicatiemiddel. U kunt Social Schools ge-
bruiken via uw computer en via een app op uw telefoon of tablet. U 
ontvangt daarover meer informatie.  Tevens kunt u alle aanvullende  
informatie nalezen op onze website www.emileweslyschool.nl . Als 
u onze kalender een strategisch plekje geeft, blijft u van alle
belangrijke activiteiten van uw kind op de hoogte.

Naast deze kalender is er een algemene schoolgids. Deze gids staat 
op de website. In de schoolgids staat uitgebreid beschreven waar 
wij als Emile Weslyschool voor staan en hoe wij het onderwijs vorm-
geven. 

Wij wensen alle ouders en kinderen een leerzaam, gezond en 
plezierig schooljaar toe.

Team Emile Weslyschool.

PC Basisschool Emile Wesly 
043-3431821
directie@emileweslyschool.nl
www.emileweslyschool.nl
Beeldsnijdersdreef 201
6216 EA Maastricht
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Week 30     1. 

Zomervakantie

Week 31 2. 
Zomervakantie

3. 
Zomervakantie

4. 
Zomervakantie

5. 
Zomervakantie

6. 
Zomervakantie

7. 
Zomervakantie

8. 
Zomervakantie

Week 32 9. 
Zomervakantie

10. 
Zomervakantie

11.
 Zomervakantie

12.
Zomervakantie

13.
Zomervakantie

14.
Zomervakantie

15.
Zomervakantie

Week 33 16.
Zomervakantie

17. 
Zomervakantie

18.
Zomervakantie

19.
Zomervakantie

20.
Zomervakantie

21.
Zomervakantie

22.
Zomervakantie

Week 34 23.
Zomervakantie

24.
Zomervakantie

25.
Zomervakantie

26.
Zomervakantie

27.
Zomervakantie

28.
Zomervakantie

29.
Zomervakantie

AUGUSTUS 2021



Iwan Kreuwers
Directeur: ma t/m vrij

Rianne van den Bos
Schoolmaatschappelijk 

werk: do ochtend

Vivianne Rijnders
Groep 1-2: ma, di 

Ingeborg Dijkstra
Leerkracht godsdienst en  

coaching: ma

Caroline Jansen
Groep 1-2: woe, do, vrij

Barbara Verkooyen
Groep 6-7-8: woe, do, vrij

Corrie Deckers
Vakleerkracht muziek:

di middag

Marlies Posthouwer
Groep 3-4-5: di, do, vrij

TEAM

Marije Koelewijn
Beleidsmedewerker: ma, 

woe, vrij

Angèle Ploumen
Groep 3-4-5: ma, di, woe 

Linda Janssen
Intern Begeleider: ma, di, 

do, vrij 

Jonathan Hoekstra
Groep 6-7-8: ma, di, do
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Week 35 30.
Zomervakantie

31.
Zomervakantie

1. 
Zomervakantie

2.
Zomervakantie

3.
Zomervakantie

4.
Zomervakantie

5.

Week 36 6. 
Eerste schooldag

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Week 37 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Week 38 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

SEPTEMBER 2021



Schooltijden groep 1 t/m 4:

Maandag, dinsdag, donderdag: 
   08.45 - 14.45 uur
Woensdag:  08.45 - 12.30 uur
Vrijdag:  08.45 - 12.15 uur

Schooltijden groep 5 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
   08.45 - 14.45 uur
Woensdag:  08.45 - 12.30 uur

Vakantiedagen:

Herfstvakantie:   24-10-21 t/m 30-10-21
Kerstvakantie:   26-12-21 t/m 08-01-22 
Voorjaarsvakantie:  27-02-22 t/m 05-03-22
Tweede Paasdag: 18-04-22
Meivakantie:   24-04-22 t/m 07-05-22
Hemelvaartsdag: 26-05-22 t/m 27-05-22
Tweede Pinksterdag:  06-06-22 
Zomervakantie:  24-07-22 t/m 03-09-22

Studiedagen hele school:

06 december
08 april
30 juni

Portfoliogesprekken groep 1 t/m 8:

22 t/m 26 november 2021
14 t/m 18 maart 2022
11 t/m 15 juli 2022

Vieringen:

Sinterklaas  03 december
Kerstviering  wordt nog bekend gemaakt
Carnaval  25 februari
Paasviering  15 april

BELANGRIJKE DATA
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Week 39 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 

Week 40 4.  5. 6.
 Start 
Kinderboekenweek

7. 8. 9. 10.

Week 41 11. 12. 13. 14. 15.
Einde 
Kinderboekenweek

16. 17.

Week 42 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Week 43 25.
Herfstvakantie

26.
Herfstvakantie

27.
Herfstvakantie

28.
Herfstvakantie

29.
Herfstvakantie

30.
Herfstvakantie

31.
Herfstvakantie

OKTOBER 2021



WAAR STAAN WIJ VOOR?

Ieder kind is uniek!

Als leerkrachten van de Emile Weslyschool gaan wij uit van deze gedachte. Wij willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen op 
zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Dit willen wij bereiken door een positieve benadering en de eigen talenten van de 
kinderen zo optimaal mogelijk te benutten. Een kind kan zich alleen goed ontwikkelen als het gezond is. Als school hebben 
we het regelmatig over geestelijke en lichamelijke gezondheid.            

Op de Emile Weslyschool is ieder kind welkom en moet iedereen zich welkom voelen. Respect hebben voor elkaar, een 
goede omgang met anderen, normen en waarden zijn allemaal thema’s die dagelijks terugkomen binnen onze school.  
Openheid ligt aan de basis van goed contact met ouders, collega’s en kinderen. Wij geloven dat een goede communicatie 
het eerste is wat mensen daarvoor nodig hebben. 

Door samen te werken met u als ouder kunnen wij het onderwijs voor uw kind zo optimaal mogelijk maken. U kunt op ieder  
moment een afspraak met de leerkracht maken om over uw kind te spreken.  
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Week 44 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Week 45 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Week 46 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Week 47 22.
Oudergesprekken

23.
Oudergesprekken

24.  
Oudergesprekken

25. 
Oudergesprekken

26. 
Oudergesprekken

27. 28.

NOVEMBER 2021



VROEG & VOORSCHOOLSE EDUCATIE
Peuteropvang ‘Kinskörref”

“Kinskörref voelt als een familie” 

Peuteropvang Kinskörref heeft als doel voor kinderen én hun ouders 
een tweede thuis te zijn.  

De peuteropvang Kinskörref heeft twee groepen voor kinderen 
van 2,5 tot 4 jaar. Onze medewerksters zijn gespecialiseerd in VVE 
(vroeg- en voorschoolse educatie) en we werken met de methodiek 
Speelplezier. Goed voor de taalontwikkeling en de sociale vaar-
digheden van peuters. Peuters die iets extra’s nodig hebben  zijn 
ook van harte welkom bij ons op de peuterspeelzaal.   

Goed contact met ouders vinden we belangrijk. Zo kunnen we nóg 
beter voor je kind zorgen. We organiseren activiteiten en uitstapjes 
voor ouders en kinderen, dit doen we ook regelmatig samen met de 
Emile Weslyschool. Ouders kunnen ook met al hun vragen bij ons 
terecht. Samen met welzijnsorganisatie Trajekt hebben wij een  
Moedergroep opgezet. Moeders van onze kinderen én van kinderen 
uit de wijk komen iedere maand bij elkaar om gezellig te praten 
over van alles en nog wat.  

Samen met de Emile Wesly school werken we aan een zo vertrouwd 
mogelijke overgang naar de basisschool.  

Wilt u eens komen kijken, dan bent u van 
harte welkom! 
 
MIK Peuteropvang Kinskörref
Anjelierenstraat 35
6214 SW Maastricht
Telefoon: 06-27312815
Mail: kinskorref@mik-kinderopvang.nl 

Onderwijs aan het jonge kind

Wij vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan spel, 
elkaar inspireren, model staan voor elkaar en spelen in een uit-
nodigende, geordende omgeving. Daarom hebben wij als school 
gekozen voor de methodiek Speelplezier. Deze aanpak stimuleert 
actief leren en ontwikkelingsgericht begeleiden van kleuters en 
peuters. Dit betekent dat de kinderen spelen, construeren, praten, 
schrijven, lezen, rekenen en musiceren in samenhang. 

In onze groepen vindt u een atelier, rollenspelhoek, bouwhoek, 
lees- schrijf- kwebbelhoek met de vertelspeeltafel, spelletjes- en 
compositiehoek, exploratiebak en computers. De kinderen worden 
uitgenodigd zoveel mogelijk zelf initiatief te nemen in deze uitnodi-
gende leeromgeving. Daarnaast zijn er ingeplande spel-activiteiten 
om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren en te volgen.
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Week 48 29. 30. 1. 2. 3. 

Sinterklaas
4. 5. 

Week 49 6. 
Studiedag

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Week 50 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
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Kerstvakantie

26.
Kerstvakantie

Week 52 27.
Kerstvakantie

28.
Kerstvakantie

29.
Kerstvakantie

30.
Kerstvakantie

31.
Kerstvakantie

1.
Kerstvakantie

2.
Kerstvakantie

DECEMBER 2021



HET ONDERWIJS
Methodieken

Op de Emile Weslyschool werken wij groepsdoorbrekend voor taal, rek-
enen en begrijpend lezen. De door ons gebruikte methodieken zijn voor de 
meeste kinderen uitstekend geschikt. Wij beschikken over compacte 
programma’s en leerstof voor kinderen die meer aankunnen. Aanpassen van 
de leerstof of het inzetten van een remediërend programma wordt gebruikt 
bij kinderen voor wie het even te moeilijk is. Al deze speciale materialen zijn 
te vinden in onze orthotheek. 

Overgang naar middelbare school

In groep 8 nemen wij de IEP toets af als bevestiging van ons schooladvies. In-
dien de resultaten van de toets beduidend hoger liggen dan ons advies gaan 
wij met u in overleg. Het schooladvies is bindend voor de aanname op de 
middelbare school. Onze groep 8 leerlingen zijn het afgelopen jaar uitgest-
roomd naar:  2 VMBO basis, 1 VMBO kader, 5 VMBO TL, 1 HAVO TL.

Pennen

Op school schrijven wij met een Schneider Breeze pen. In groep 4 krijgt 
ieder kind zo’n schoolpen. De kinderen schrijven hiermee tot zij van school 
gaan. Als de pen kapot gemaakt wordt of kwijt raakt, kunt u voor 4,50 euro 
op school een nieuwe pen kopen. Pennen die door intensief gebruik vers-
leten zijn, worden door school vervangen. Vullingen krijgen de kinderen van 
school. 
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Week 1 3. 
Kerstvakantie

4. 
Kerstvakantie

5. 
Kerstvakantie

6. 
Kerstvakantie

7. 
Kerstvakantie

8. 
Kerstvakantie

9. 

Week 2 10. 11. 12.
 

13. 14. 15. 16.

Week 3 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Week 4 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

JANUARI 2022



HUISREGELS
Ziekmelden

Als uw kind niet of later naar school komt, moet u dit voor 08.45 uur bij 
ons melden. Ons telefoonnummer is 043 – 343 18 21. U kunt ook via Social 
Schools uw kind afwezig melden. 

 

Te laat komen

Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is, 
zodat wij de lessen op tijd kunnen starten en de kinderen optimaal van de 
les kunnen profiteren.
 

Eten en drinken

Om 10.30 uur is er pauze voor de hele school. Wij verzorgen dan het drinken 
voor de kinderen in de vorm van water. Wij stellen het op prijs als u uw kind 
een gezond tussendoortje en gezonde lunch meegeeft. Ook met de lunch 
kunnen de kinderen op school water drinken. Het is de bedoeling dat de 
kinderen thuis ontbijten.
 

Traktaties

Een verjaardag  vieren is een feestelijke gebeurtenis. Uitdelen aan de 
anderen is hier natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Wij stellen het hier 
ook op prijs als u kiest voor een gezonde traktatie.

Verkeersbeleid

De Emile Weslyschool ligt aan een drukke weg. Wij willen iedereen vragen 
zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. Indien u toch 
met de auto komt, willen wij u vragen zoveel mogelijk in de parkeerhavens 
aan de Beeldsnijdersdreef te parkeren. Dit is een blauwe zone waarvoor u 
een parkeerschijf nodig heeft.   

Toezicht op de speelplaats

Vanaf 08.30 uur is iedereen welkom op het plein. Om 08.40 uur klinkt de bel 
en gaan wij samen met de kinderen naar binnen, zodat om 08.45 uur de les 
kan beginnen. 
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Week 5 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Week 7 14. 15. 16.
 

17. 18. 19. 20.

Week 8 21. 22. 23.
Uitroepen prins en 
prinses

24. 25.
Carnaval

26.
Voorjaarsvakantie

27.
Voorjaarsvakantie

Week 9 28.
Voorjaarsvakantie

FEBRUARI 2022



LEERLINGBEGELEIDING
Interne Begeleiding

Onze school beschikt over een Interne Begeleider. Deze taak wordt vervuld 
door juf Linda Janssen. Zij bespreekt alle kinderen met de 
leerkrachten en helpt de leerkrachten om de extra hulp aan de kinderen zo 
optimaal mogelijk te maken. Daarnaast kunnen alle ouders die zorgen 
hebben over de leerontwikkeling van hun kind en hier al met de 
groepsleerkracht over gesproken hebben, bij haar terecht.

Leerlingvolgsysteem

De leerontwikkeling van uw kind wordt onder andere gevolgd door toetsen. 
Wij gebruiken de toetsen vanuit de methoden, maar ook de toetsen die door 
CITO ontwikkeld zijn. Wij zien het portfolio als een verslag van de ontwikkel-
ing van uw kind en dat is mede gebaseerd op de resultaten die tijdens alle 
toetsen behaald zijn.

Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Rianne van den Bos. Zij is iedere 
donderdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur bij ons op school aanwezig. U 
kunt vrijblijvend bij de schoolmaatschappelijk werkster terecht. Indien nodig 
regelt Rianne ook voor u de aanvraag bij Stichting Leergeld. 
 
 

Vertrouwenspersoon

Voor de kinderen is er op onze school een vertrouwenspersoon en dit is juf 
Ingeborg Dijkstra. Als uw kind een schoolgerelateerd probleem heeft dat 
niet opgelost wordt of kan worden met de eigen leerkracht, dan kan dit 
besproken worden met de vertrouwenspersoon. Indien de schoolleiding 
een probleem niet naar behoren op kan lossen is er voor de ouders ook een 
vertrouwenspersoon. Op dit moment zijn we bezig met de invulling van de 
vacature voor vertrouwenspersoon. Wij informeren u z.s.m. over wie onze 
nieuwe vertrouwenspersoon wordt.  
In de schoolgids vindt u meer informatie over de vertrouwenspersoon.  

 
Passend onderwijs

Het doel van de school is ieder kind een passend onderwijsarrangement aan 
te bieden. Indien dit niet lukt of het welbevinden van uw kind gaat achteruit, 
dan hebben wij als school de taak om een school te zoeken die bij uw kind 
past. Dit kan een andere basisschool zijn of een speciale basisschool. In onze 
algemene schoolgids vindt u hierover meer informatie.

Externe deskundigen

Als team zijn wij ook volop in ontwikkeling. Hierbij worden wij geholpen 
door mensen van buitenaf. Deze scholing vindt plaats tijdens studiedagen, 
maar ook na schooltijd. Er vinden door deze externe deskundigen ook klas-
senbezoeken plaats. Als u kind hier thuis over vertelt, dan weet u dat er scho-
ling van de leerkracht heeft plaatsgevonden. Wij doen er alles aan om het 
onderwijs aan de kinderen zo optimaal mogelijk te maken.
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Week 9 1. 

Voorjaarsvakantie
2. 
Voorjaarsvakantie

3. 
Voorjaarsvakantie

4. 
Voorjaarsvakantie

5. 
Voorjaarsvakantie

6.

Week 10 7. 8. 9.
 

10. 11. 12. 13.

Week 11 14.
Oudergesprekken

15.
Oudergesprekken

16.
Oudergesprekken

17.
Oudergesprekken

18.
Oudergesprekken

19. 20.

Week 12 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Week 13 28. 29. 30. 31.

MAART 2022



SCHOOLZAKEN

Activiteitenbijdrage

Wij vragen een activitietenbijdrage van € 35,00 per jaar. Dit geld wordt besteed aan activiteiten die niet onder het 
onderwijs vallen. U kunt hierbij denken aan het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, en Koningsspelen. Voor 
het betalen van deze bijdrage ontvangt u een aparte brief.

Opvang voor en na schooltijd

Als school zijn wij verplicht om opvang voor en na schooltijd te regelen. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met 
MIK. De kinderen worden opgevangen op BSO De Gouden Wereld. Opvang moet u zelf met MIK regelen. Hiervoor kunt 
u terecht op www.MIK-kinderopvang.nl of bellen naar 043-351 71 71.

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

De kinderen die deel willen nemen aan de Eerste Heilige Communie, kunnen meedoen met de voorbereidingen in de 
Sint-Anna-Lambertusparochie. U krijgt via school een infobrief en een aanmeldingsformulier aangereikt. De 
voorbereidingsbijeenkomsten vinden allemaal buiten school plaats. Voor de leerlingen van groep 8 is er de  
gelegenheid om mee te doen met het Heilig Vormsel. Ook deze vindt plaats in de Sint-Anna-Lambertusparochie. U 
krijgt via school de infobrief en het aanmeldingsformulier aangereikt. De voorbereidingen vinden buiten schooltijd 
plaats.
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Week 13 1. 2. 3.

Week 14 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Week 15 11. 12. 13.
 

14. 15.
Paasviering

16. 17.
Pasen

Week 16 18.
Pasen

19. 20.
IEP eindtoets groep 8

21.
IEP eindtoets groep 8

22.
Koningsspelen

23. 24.

Week 17 25.
Meivakantie

26.
Meivakantie

27.
Meivakantie
Koningsdag

28.
Meivakantie

29.
Meivakantie

30.
Meivakantie

1.
Meivakantie

APRIL 2022



COMMUNICATIE
Social Schools

Social Schools is ons digitale communicatiemiddel. U kunt Social Schools ge-
bruiken op de computer en met de app Social Schools 3.0. Via school krijgt u 
een uitnodiging om u aan te melden. Vervolgens zult u alle nieuwsberichten 
en overige algemene schoolzaken digitaal ontvangen. De leerkrachten ge-
bruiken Social Schools ook om foto’s door te sturen of voor een mededeling 
vanuit de groep. Ook kunt u via Social Schools doorgeven dat uw kind ziek is. 
Verder kunt u de schoolagenda inzien en het oudergesprek inplannen.  

Andere vormen van communicatie

Naast de informatie die wij met u delen via Social Schools hebben wij ook 
een website met alle schoolinformatie. Daarnaast worden er zeer regelmatig 
laatste nieuwtjes en foto’s van bijv. uitstapjes, gelegenheden en feesten  
gelaatst op Facebook en Instagram. 
Het adres van onze website is www.emileweslyschool.nl 
Onze Facebook pagina is Emile Weslyschool.
 

Privacy

In verband met de wet op de privacy moet u toestemming geven om foto’s 
van uw kind te mogen plaatsen op de website, Facebook, Social Schools, 
Instagram en Twitter. De toestemming om foto’s te plaatsen vinkt u aan in 
Social Schools. Het doorgeven van naam, adres en telefoonnummers aan 
derden mogen wij ook niet doen zonder uw toestemming.
Als wij gesprekken voeren met mensen van buitenaf over uw kind, nodigen 
wij u uit bij het gesprek. Op deze wijze willen wij voorkomen dat er allerlei 
toestemmings-formulieren ondertekend moeten worden.

Oudergesprekken

Wij nodigen u drie keer per jaar uit om samen met ons over uw zoon of 
dochter te spreken. In november is dit in de vorm van een oudergesprek en 
in maart en juli worden deze gesprekken ondersteund met het 
portfolio. Aan de hand van het portfolio bespreekt de groepsleerkracht de 
ontwikkeling van uw zoon of dochter. Mocht u tussentijds vragen hebben 
over de ontwikkeling, dan kunt u altijd een afspraak met de groepsleerkracht 
maken.
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Week 18 2. 
Meivakantie

3. 
Meivakantie

4. 
Meivakantie

5. 
Meivakantie
Bevrijdingsdag

6. 
Meivakantie

7. 
Meivakantie

8. 

Week 19 9. 10. 11.
 

12. 13. 14. 15.

Week 20 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Week 21 23. 24. 25.
Schoolfotograaf

26.
Hemelvaartsdag

27.
Vrije dag

28. 29.

MEI 2022



PARTNERS
Bestuur

De school wordt bestuurd door de Vereniging Suringar. Die heeft een 
beleidsvormende functie op de hoofdlijnen. De inhoudelijke zaken worden 
vormgegeven door de directie en het team. 
Het adres is:  Vereniging Suringar
  Ridder van Heerstraat 10
  6227 RS Maastricht
  www.verenigingsuringar.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit leerkrachten en ouders van 
de Suringarschool en de Emile Weslyschool. Samen bespreken zij de 
beslissingen die genomen worden door het bestuur. De MR heeft advies-
recht en instemmingsrecht ten aanzien van de gang van zaken op onze 
school. De Emile Weslyschool wordt in de MR vertegenwoordigd door de juf 
Barbara Verkooijen. Heeft u interesse om deel te nemen aan de MR? Neem 
dan contact op met de directeur van onze school.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klachtencommissie

Hebt u met elkaar gesproken, maar komt u toch niet tot een oplossing, dan 
kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of over 
het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten 
bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies 
Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de 
Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of 
anders aan te pakken. De school is aangesloten bij de Landelijke Klachten-
commissie Christelijk onderwijs. Meer informatie vindt u op www.gcbo.nl 
onder Klachten.
 Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
 Postbus 82324
 2508 EH Den Haag
 T 070- 3861697 
 Email: info@gcbo.nl
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Pinksteren

Week 23 6.
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7. 8. 9. 10. 11. 12.

Week 24 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Week 25 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Week 26 27. 28. 29. 30.
Studiedag

JUNI 2022



JEUGDZORG
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling 
van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Zij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een 
inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij hen terecht. Het team 
JGZ werkt nauw samen school en met andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Uw kind wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Tijdens het 
onderzoek kijken ze bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind 
goed te volgen probeert de GGD eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw 
kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken ze samen wat daarvoor nodig is. Ze werken hierin nauw samen met andere 
organisaties binnen het CJG. De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg.

U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar ze extra op moeten letten, vragen 
ze u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan 
ze zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, po-
lio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie 
tegen baarmoederhalskanker. Jongeren die 14 jaar worden krijgen een  vaccinatie tegen meningokokken typen A, C, 
W en Y aangeboden. 
  
Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake van leerproblemen of andere 
problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Zij helpen u graag! 

Contact
Team JGZ: Maastricht West
E: infoJGZ.maastricht@ggdzl.nl
T: 088-8805036
https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
Week 26 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 

Week 27 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Week 28 11. 
Oudergesprekken

12. 
Oudergesprekken

13.
 Oudergesprekken

14.
Oudergesprekken

15.
Oudergesprekken

16. 17.

Week 29 18. 19. 20. 21. 22.
Jaarsluiting

23
Start
zomervakantie

24.
Zomervakantie

Week 30 25.
Zomervakantie

26.
Zomervakantie

27.
Zomervakantie

28.
Zomervakantie

29.
Zomervakantie

30.
Zomervakantie

31.
De eerste schooldag 
is maandag 5 sep-
tember

JULI 2022




