De school en het Centrum voor Jeugd en Gezin
Onze gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (in het kort: CJG). Bij het CJG kunnen ouders en
verzorgers terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG heeft als taak om informatie, advies
en hulp te bieden. Ook kan het CJG verwijzen naar (gespecialiseerde) hulp.
Binnen het CJG werken verschillende professionals samen. Het is een samenwerkings- verband van
maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg/ GGD en MEE.
De jeugdarts en verpleegkundige op school werken ook voor het CJG. Zij zijn voor ouders, verzorgers en
school het belangrijkste gezicht van het CJG.
Ouders en verzorgers kunnen bij vragen of zorgen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van het
CJG. Deze verpleegkundige is bereikbaar via school. Mocht uw kind (jeugd)hulp nodig hebben, dan loopt
deze ook via de jeugdverpleegkundige.
Als u vragen of zorgen heeft, kunt u het CJG benaderen rechtstreeks of via de jeugdverpleegkundige. Het
CJG Noord-Groningen is bereikbaar op telefoonnummer: 050-3674411 en via de mail:
bureaudienst@cjgnoordgroningen.nl.
Praktische informatie over het CJG (bijvoorbeeld over locaties en openingstijden) kunt u vinden op de
website: www.cjgnoordgroningen.nl.
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Eerder ging uw kind naar het consultatiebureau. Hier werd de groei en ontwikkeling van uw kind gevolgd.
Ook als uw kind naar school gaat, voert de jeugdgezondheidszorg van de GGD deze taak uit. In groep 2 en
7 wordt uw kind onderzocht.
In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het
gehoor- en gezichtsvermogen. Ook worden de kinderen tijdens dit onderzoek gemeten en
gewogen. Het onderzoek kan leiden tot een consultatie bij de arts.
In groep 7 worden de kinderen opnieuw gemeten en gewogen. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. Stelt u
als ouder een gesprek met verpleegkundige of arts op prijs dan kunt u dit aanvragen.
Zorg voor Jeugd Groningen
Bij zorgen kunnen school en CJG een signaal afgeven in ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ (ZvJG). Hierbij gaat
het niet altijd om grote zorgen, maar om situaties waarover beroepskrachten graag willen afstemmen. Als
meerdere professionals een signaal over eenzelfde kind afgeven, weten zij van elkaar dat er zorgen zijn, en
kunnen ze overleggen. Zorg voor Jeugd is een systeem dat is bedoeld om risico’s op tijd te signaleren.
Zodat hulp in een vroeg stadium kan worden ingeschakeld, en hulpverleners niet langs elkaar heen werken.
Het afgeven van een signaal in Zorg voor Jeugd gebeurt in overleg met ouders en verzorgers.
Verwijsroute dyslexie
Sinds 2015 is de gemeente (en niet langer de zorgverzekeraar) verantwoordelijk voor het vergoeden van
dyslexiehulp. Het gaat hierbij uitsluitend om hulp aan kinderen (tot en met 12 jaar) met Ernstig
Enkelvoudige Dyslexie (EED). Het is de taak van de school om kinderen met lichte en matige dyslexie te
begeleiden.
De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en (mogelijke)
dyslexie te begeleiden. Mocht extra onderzoek gewenst zijn dan wordt een aanvraag hiervoor door de
gemeente in behandeling genomen en al dan niet vergoed. De school vraagt eerst toestemming aan de
ouders, voordat de leerling aangemeld kan worden bij het CJG.
De ouders kunnen kiezen bij welke aanbieder hun kind de behandeling volgt. Een voorwaarde hierbij is dat
de aanbieder een contract heeft met het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten (RIGG). Op de site
van de RIGG kunt u de lijst met gecontracteerde aanbieders vinden. Voor meer informatie, zie:
www.rigg.nl.

