Opvoeden leuk….maar soms lastig!
Opvoeden en opgroeien: niemand kan je vertellen ‘hoe het moet’. Maar de
medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen wèl vertellen ‘hoe
het kan’. Het CJG is de centrale vraagbaak voor grote en kleine vragen van ouders
en jongeren. De medewerkers van het CJG luisteren en geven advies of hulp.
Samen met u gaan zij op zoek naar een antwoord of oplossing waar u echt mee
verder kan.
Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het is de plek waar
ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar dagelijks terecht kunnen met vragen over
opgroeien en opvoeden. In Hoogeveen werken verschillende organisaties samen in
het CJG, zoals SWW en de GGD. Het CJG werkt nauw samen met het onderwijs.
Wat mag u als ouders van het CJG verwachten?
•

•
•
•

Het CJG is te vinden op plaatsen waar u als ouders vaak komt, zoals de
peuterspeelzaal, de basisschool en middelbare school. De CJG medewerker op
deze plekken is de jeugdverpleegkundige (peuterspeelzaal) en de
schoolmaatschappelijk werker.
Het CJG biedt Laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoeden en
opgroeien
U heeft toegang tot betrouwbare informatie via een online CJG:
www.cjghoogeveen.nl Wij zijn ook te vinden op Twitter en Facebook!
U heeft de mogelijkheid voor een gesprek: persoonlijk, via school, via
info@cjghoogeveen.nl , of telefonisch via 0528 233049

Als een leerkracht een probleem signaleert, zal dit in eerste instantie met u besproken
worden. Het kan gaan om allerlei signalen: bijvoorbeeld op het gebied van leren, contact met
andere kinderen, lichamelijke ontwikkeling e.d. Een paar praktische tips kunnen u dan al
weer op weg helpen, maar soms is meer nodig.
De leerkracht roept dan, in overleg met de ouders, de hulp in van de intern begeleider. Als
dat nodig is betrekken zij de CJG medewerker, de schoolmaatschappelijk werker. Op deze
manier willen we in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning bieden aan uw kind en uw
gezin.
Soms spelen er andere problemen, bijvoorbeeld financieel of door ziekte in het gezin. Ook
dit kan van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kind.
In dat geval kan de schoolmaatschappelijk werker samen met u overleggen hoe de
problemen het beste kunnen worden opgelost. Hij/zij stemt zo nodig af met een CJG collega,
zoals de jeugdverpleegkundige van de GGD.
Hij/zij houdt vervolgens een vinger aan de pols om er zeker van te zijn dat de afgesproken
hulp/ondersteuning ook daadwerkelijk wordt geboden en deze hulp/ondersteuning er toe
bijdraagt dat het probleem wordt opgelost. Mocht de samenwerking tussen verschillende
instanties niet naar wens verlopen dan kan een beroep gedaan worden op de
procescoördinator van het CJG.
Hulp vanuit het CJG is gratis . Alle CJG medewerkers hebben een beroepsgeheim. U kunt
er dus op vertrouwen dat men zorgvuldig met uw gegevens omgaat en de privacy
gewaarborgd is.

