
Logopedie 
Met dit bericht wil ik u graag informeren over de veranderde werkwijze van de logopedisten van  
GGD Drenthe. Met ingang van schooljaar 2016/2017 worden naast alle leerlingen in groep 2 ook de 
leerlingen in groep 1  gezien maar dan op indicatie.  
 
Screening groep 1: 
In schooljaar 2016/2017 zullen we een start maken met de logopedische screening van de jongste 
kleuters in groep 1. Voor deze kinderen geldt dat ze alleen gezien worden als daartoe aanleiding 
bestaat. In de loop van dat schooljaar zult u als ouders van een groep 1 leerling een vragenlijst 
ontvangen over de spraak/taalontwikkeling van uw kind. Ook vragen wij de leerkracht van uw kind 
om aan te geven welke kinderen in aanmerking zouden moeten komen voor een logopedische 
screening. De logopedist beoordeeld alle vragenlijsten en bekijkt welke leerlingen in aanmerking 
komen voor een screening. 
 
U ontvangt bericht van de logopedist indien uw kind ingepland wordt voor een screening.  
Na de screening wordt u altijd schriftelijk geïnformeerd over de resultaten. Indien nodig vragen wij u 
telefonisch contact op te nemen om de resultaten te bespreken. 
 
Screening groep 2: 
Dit schooljaar worden alle leerlingen in groep 2 gezien zoals u gewend bent. Vanaf schooljaar 
2017/2018 zullen alle leerlingen in groep 2 (net als de leerlingen in groep 1) op indicatie worden 
gezien. Dat betekent dat kinderen alleen worden gezien door de logopedist als daartoe aanleiding 
bestaat. De werkwijze is gelijk aan de werkwijze in groep 1. 
 
Er is nu een contactmoment per jaar voor de screeningen, vanaf schooljaar 2017/2018 zullen dat 2 
contactmomenten per jaar zijn.  
 
Na de screening wordt u altijd schriftelijk geïnformeerd over de resultaten. Indien nodig vragen wij u 
telefonisch contact op te nemen om de resultaten te bespreken. 
 
Naast de reguliere screeningen in groep 1 en 2, kunt u bij twijfel of zorgen over de 
spraak/taalontwikkeling van uw kind altijd contact opnemen met de logopedist van GGD Drenthe. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Wendy Cloo 
Logopedist JGZ GGD Drenthe 
 
Tel.nr. 06-52446591 
Email: w.cloo@ggddrenthe.nl  


