
Hengelo, 21 september 2020 

Betreft: Informatie GGD  

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Van de GGD hebben we informatie gekregen over een aantal zaken die ook voor ouders en 

leerlingen van belang zijn. 

Gezondheidsonderzoek 2e klassen en gesprekken 4e klassen 

Op dit moment kunnen de gezondheidsonderzoeken met de 2e klassen en de gesprekken 

met de 4e klassen niet op de reguliere manier worden uitgevoerd. De GGD bekijkt samen 

met de school wat wel mogelijk is. 

Corona gerelateerde zaken 

 Broertjes en zusjes van een verkouden kind hoeven niet naar huis gestuurd te 

worden als ze zelf geen klachten hebben.  

 Bij koorts en/of benauwdheidsklachten (niet chronisch) van één van de gezinsleden 

blijft het hele gezin thuis. 

 Leerlingen uit kwetsbare groepen maken corona in het algemeen niet ernstiger door 

dan een gewone verkoudheid en kunnen gewoon naar school komen. 

 Bij een huisgenoot uit de kwetsbare groepen zal de jeugdarts die aan school 

verbonden is meedenken en adviseren over het naar school gaan. 

 Leerlingen met chronische (op verkoudheid lijkende) klachten mogen gewoon naar 

school als ze geen koorts hebben en er geen sprake is van een veranderd 

klachtenpatroon. 

Vaccinaties 

In de maanden september en oktober wordt door de GGD de HPV en Men ACWY vaccinatie 

aangeboden voor 12- en 14-jarigen. De voorzorgsmaatregelen rondom Corona maken dat er 

meer tijd nodig is voor deze vaccinatierondes en daarom kan het voorkomen dat de 

vaccinaties onder schooltijd plaatsvinden. In dat geval ontvangen we daarvan als school 

graag even bericht (074-2913328). 

Nieuw telefoonnummer Jeugdgezondheid GGD Twente 

De afdeling Jeugdgezondheid van de GGD Twente heeft een nieuw telefoonnummer en is te 

bereiken via 053-487 66 70. Dit nieuwe nummer vervangt het oude 0900-nummer. Ze zijn 

bereikbaar voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid van kinderen. Meer 

informatie is te vinden op ggdtwente.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

Schoolleiding Bataafs Lyceum  


