
 
       

Hoe kun je gebruik maken van www.loes.nl in contact met ouders in de JGZ  
 

 
Opvoedcursussen en lezingen www.loes.nl/agenda 
Op de agenda pagina kun je links in de filter jouw gemeente aanvinken. Je ziet het aanbod van 
cursussen en bijeenkomsten. Je kunt hiermee ouders wijzen op agenda van cursussen, lezingen en 
ontmoetingsgroepen voor kinderen 
 
Klik op de gemeentenaam in het grijze blok van een agenda item en je krijgt een lijst met al het 
aanbod van de afgelopen tijd. 
 
Klik op Lees meer bij een grijs blok van een cursus of bijeenkomst en je vind info over plaats en 
datum, en de knop Aanmelden. 
Klik op Aanmelden en je kunt samen met ouders inschrijven voor  een cursussen of lezing 
 
Lees meer over de cursusleiders: http://www.loes.nl/cursusleiders/ 
 

 
Online vragen stellen www.loes.nl/contact 
Je ziet de mogelijkheid om online vraag te stellen. Je kunt: 
- ouders wijzen op mogelijkheid digitaal vragen te stellen aan de JGZ verpleegkundige ( op de tijd en 
dag die zij willen!) of aan Loes 

 
 
Tips uitprinten www.loes.nl/tips  
Geef ouders tips mee naar huis! 
In de roze balk onder de foto’s op de homepagina vind je de categorieën waar tips onder staan: 
Kinderwens, zwanger, baby, peuter, basisschoolkind, puber, jongvolwassene 
Klik aan peuter 
Klik aan links in de balk het onderwerp in de filter bijv. slapen 
Klik aan de tip die je zoekt: bijv. Heeft jouw peuter slaapproblemen? 
Scrol naar beneden, links onderaan de tip staat Print 
Klik aan: print en je kunt de tip meegeven aan ouders 
 
Naast print staat ook Stuur door. Klik hierop en je kunt zo de tip doorsturen naar ouders, of ouders 
naar zichzelf!  
 

 
Professionalspagina www.loes.nl/professionals 
Op de professionals pagina van Loes kun je lezen hoe je een van de Loes orthopedagogen kunt 
consulteren om te sparren over opvoedsituaties of specifieke opvoedvragen in een gezin. Je kunt 
bellen of mailen met een orthopedagoog. 
 

 
Nieuwsbrief  www.loes.nl 
Maak ouders lid van de gratis nieuwsbrief!  
Op de homepagina, kun je ouders zich laten inschrijven voor de gratis digitale nieuwsbrief van Loes, 
met leuke nieuwtjes van loes en de nieuwste tips, column en lezingen. 
Je kunt je als professional, net als veel collega’s al doen je ook inschrijven! 
 
Heb je een nieuwsbericht of een verbeterpunt voor de website mail naar info@loes.nl 
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