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         Woensdag 31 maart 2021 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de huidige coronasituatie, drukte rondom de school 

en de verkeerssituatie.  

 

Huidige situatie corona 

U bent eerder geïnformeerd over de toename van coronabesmettingen in de school. Op dit moment 

kan ik u laten weten dat deze cluster zich niet meer verder heeft uitgebreid. 2 groepen die in 

quarantaine hebben gezeten zijn inmiddels weer terug. Groep 6/8 volgt op dit moment nog 

onderwijs op afstand. Wij hopen dat zij volgende week weer fysiek op school kunnen zijn.  

De gymlessen zijn deze week weer volledig hervat.  

 

Drukte rondom school 

Sinds de opening op 8 februari hebben wij een aantal keer contact gehad met de gemeente en 

handhaving. Aan het einde van de ochtend en middag neemt vanzelfsprekend de drukte rondom de 

school toe. Wij willen u vragen op deze momenten waakzaam te blijven op het afstand houden en 

alleen naar school te komen.  

 

Verkeerssituatie 

Zoals u wellicht in de media heeft gelezen is er afgelopen week een verkeerscontrole rondom de 

scholen aan de Vroonhoevelaan geweest. De hoeveelheid auto’s en het parkeren zorgt voor 

chaotische situaties. Indien mogelijk zou het fijn als de kinderen lopend of op de fiets naar school 

te komen.  

 

Logopedist op school 

Op de volgende pagina vindt u een brief van de logopedist op school.  

 

Bijlage vanuit de GGD 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie vanuit de GGD. Dit keer is er aandacht voor 

ouder zijn in tijden van corona.  

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 14 april.  

 

Belangrijke data:   

Vrijdag 2 april:   Goede vrijdag (alle leerlingen zijn vrij) 

Maandag 5 april:   2e Paasdag (alle leerlingen zijn vrij) 
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De logopedist op school 
 
De logopedist van de GGD Hollands Midden bezoekt alle basisscholen in Alphen. Wat doet de  logopedist 
binnen school? 
 
Screening: 
Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de hele ontwikkeling van een kind. Het is ook 
belangrijk voor het goed kunnen volgen van het onderwijs. Het vroeg herkennen van taal-, spraak- en 
gehoorproblemen kan leerproblemen op latere leeftijd helpen voorkomen. 
 
Alle kinderen krijgen, rond de 5e verjaardag, een uitnodiging voor een korte spraak-taalscreening.  

Deze screening vindt plaats op school en onder schooltijd. 

 

Het oordeel van de ouder en dat van de leerkracht zijn belangrijk voor de logopedist. Ouders krijgen vooraf 

een brief met 3 vragen. Ook moet u als ouder toestemming geven voor de screening. En toestemming geven 

voor het bespreken van gegevens met de leerkracht.  

Leerkrachten krijgen dezelfde vragen. Want wat een kind op school en thuis laat zien kan heel anders zijn.  

 

Na de screening krijgt uw kind een brief mee met de uitslag van de screening. 

Het resultaat van de screening kan zijn: 

• “pluis”:  er zijn geen bijzonderheden 

• “niet pluis”:  altijd als er reden is om met ouders te praten. Dit kan voor ieder kind anders zijn:  

(1) De ontwikkeling verloopt normaal, maar er is een klein punt 

van aandacht. Ouders of leerkracht hadden een vraag of zorg. Of de logopedist viel iets op 

tijdens de screening Ouders krijgen een uitnodiging voor gesprek. De logopedist bespreekt 

de uitslag van de screening. En geeft advies wat ouders kunnen doen om hun kind te helpen. 

(2) De screening geeft reden tot vervolg. De logopedist bespreekt 

met ouders wat voor dit kind het beste vervolg is. Dat kan zijn verder onderzoek, controle-

onderzoek, verwijzing naar (KNO)- arts of  verwijzing naar een logopediepraktijk). 

 

Onderzoek: 

Onderzoek is mogelijk voor alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8.  De logopedist doet onderzoek na 

vragen van leerkracht en/ of ouder. Ouders kunnen via de leerkracht of IB-er een aanvraag doen voor 

logopedisch onderzoek. De vragen liggen op het gebied van taal, spraak, stem, vloeiendheid, mondmotoriek 

en gehoor.  

 

De logopedist doet onderzoek op school en gebruikt genormeerde testen. De uitslag bespreekt ze met de 

ouders. Waar nodig bespreekt de logopedist met ouders wat voor dit kind het beste vervolg is. Dit kan 

bijvoorbeeld een controle-onderzoek  zijn of wanneer  logopedische behandeling nodig is een verwijzing 

naar een logopediepraktijk. Soms is advies aan ouders, leerling en leerkracht voldoende. 

 

De logopedist van de GGD Hollands Midden 

Alisa Meijvogel 

 

Voor vragen bereikbaar via: 

email: ameijvogel@ggdhm.nl 

telefoon: 088 308 3439 
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