Jeugdarts verbonden aan het Onze Lieve Vrouwelyceum: mevrouw Will Withoos.
De werkwijze in het voortgezet onderwijs:
Screening:
In klas 2 vindt een klassikale digitale screening (een vragenlijst) plaats na uitleg en onder begeleiding
van de jeugdverpleegkundige (Marian de Roover). Deze vragenlijst wordt bekeken en naar aanleiding
van de door uw kind gegeven antwoorden kan er op school een verdiepingsgesprek plaatsvinden
met de jeugdverpleegkundige). Zo nodig wordt er ook een afspraak op het spreekuur bij de jeugdarts
gemaakt.
Ziekteverzuim:
Als uw kind vaker dan gebruikelijk ziek is gaat school werken met het M@ZL protocol (Spreek uit als
MAZZEL. De letters staan voor : medische advisering ziekgemelde leerlingen).
Dit wil zeggen: als een kind voor de 4e keer ziekgemeld wordt binnen 12 weken of als het kind meer
dan 7 schooldagen aaneengesloten ziek is, gaat de school in gesprek met leerling en ouders om te
proberen de leerachterstand te beperken. We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk
het lesprogramma volgen.
Indien school advies nodig heeft, vraagt zij een M@ZL consult aan bij de jeugdarts.
De jeugdarts gaat dan in gesprek met leerling en ouders over de gezondheidsklachten en de
oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoek de leerling zo nodig en kan samen met ouders en de
leerling kijken naar gewenste zorg.
Er zal uit dat gesprek een advies naar school komen over deelname aan het lesprogramma en biedt
handvatten aan school, ouder en leerling om dit zo goed mogelijk te doen.
Het gesprek is vertrouwelijk en terugkoppeling van inhoudelijke informatie naar school zal alleen met
toestemming van ouders en leerling zijn.
De rol van de leerplichtambtenaar:
In het kader van de leerplichtwet, meldt school de jongere bij ziekteverzuim na 4 weken bij de
leerplichtambtenaar.
Spreekuur:
De jeugdarts houdt spreekuur bij de GGD ( Doornboslaan 225-227 Breda). Deze spreekuren zijn voor
ouders en kinderen . Dit kan op eigen verzoek zijn, op verzoek van school en u kunt als ouder ook zelf
een M@ZL-consult aanvragen.
Afspraken aanvragen kan via https://www.ggdwestbrabant.nl/ of tel. 076-5282051.
Sense:
De GGD heeft ook een website speciaal voor jongeren gericht op seksualiteit
https://www.sense.info/.
Sense heeft ook spreekuren voor vragen over seksualiteit op de locatie Doornboslaan 225-227 Breda.

