
Even voorstellen / Sterk in de wijk/ Jeugdverpleegkundige.   

                                                                                                                                            
Mijn naam is Inge Nanninga.  Ik ben jeugdverpleegkundige voor  
Al Iman en ook van de andere scholen in Stedenwijk  
Ik werk voor Jeugdgezondheidszorg Almere (JGZ Almere), voorheen de GGD. 
 

Wat is Sterk in de wijk: 
Op school starten we dit schooljaar met ‘Sterk in de wijk’. Dit is een samenwerking tussen de intern 
begeleider en/of de leerkracht en de jeugdverpleegkundige.  
Het idee is dat zij samen met ouders mee gaan denken als er vragen zijn. Ieder vanuit hun eigen 
kennis en ervaring.  
Heb je vragen of zorgen over je kind of je gezin, dan kun je dit aangeven bij de leerkracht of intern 
begeleider en zij kan een gesprek inplannen waarbij de Intern begeleider of de leerkracht en jij als 
ouder met mij, jeugdverpleegkundige, in gesprek gaan. Samen kunnen we dan bekijken, meedenken 
hoe we jullie/ je kind verder kunnen helpen.   
Om de week ben ik hiervoor bij jullie  op school.  
 

Jullie kennen me misschien al van de periodieke gezondheidsonderzoeken.  
 

Wat is dat, een periodiek gezondheidsonderzoek?: 
Alle kinderen in groep 2 en in groep 7 worden opgeroepen voor een gezondheidsonderzoek.  
De onderzoeken zijn altijd een mooi moment om even stil te staan bij hoe het met je kind gaat.  
We hebben hier een gesprek over en je kind wordt gewogen en gemeten.  
Bij groep 2 doe ik ook nog een ogentest, een gehooronderzoek en kijk ik naar de motoriek.  
Natuurlijk kun je ook vragen stellen over opvoeden of de gezondheid en ontwikkeling van je kind. 
Door Coronamaatregelen kan het zijn dat de onderzoeken in groep 2 en 7 dit jaar iets anders 
verlopen. Hierover word je op tijd geïnformeerd 

 

Wat doet een jeugdverpleegkundige allemaal? 

• Vragen beantwoorden over: opvoeden, opgroeien, gezondheid en ontwikkeling. 

• Kinderen en hun ouders, in groep 2 en groep 7 zien voor een gezondheidsonderzoek. 

• Samen met de intern begeleider en of de leerkracht en ouders meedenken over kinderen 

waar vragen of zorgen over zijn. 

• Cursus opvoeden geven. 

• Extra begeleiding voor kinderen die overgewicht hebben. 

• Lessen verzorgen op school over bijvoorbeeld de puberteit of gezonde leefstijl. 

• Vaccinaties geven (niet op school). 

• Informatie geven over hoofdluis en hoe je ervan af kan komen. 

• Ik heb contact met het wijkteam.  

Hartelijke groet, Inge Nanninga. 

i.nanninga@jgzalmere.nl 

www.jgzalmere.nl 


