Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Mijn naam is Renske Konijnenbelt. Ik werk 24 uur per week als Jeugd- en Gezinshulpverlener bij het
CJG in Kampen. Ik ben ook in deze functie verbonden aan de school van uw (stief- pleeg-) kind(eren).
In het verleden werd mijn functie ook wel schoolmaatschappelijk werker genoemd.
Centrum voor Jeugd en Gezin Kampen
Het CJG Kampen is de voordeur voor hulpvragen bij het opgroeien en opvoeden van
kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar.
Kinderen komen tot leren op het moment dat ze goed in hun vel zitten. U kunt direct contact
opnemen met het CJG Kampen als er een hulpvraag is. Sinds dit schooljaar is er ook de mogelijkheid
om naar een spreekuur te komen op de school. U kunt bij mij terecht over alle vragen rondom
opvoeden en opgroeien. Ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind(eren) gaat, zowel
thuis als op school. Dit kan op alle gebieden zijn, bijvoorbeeld:










Ik vind het moeilijk om mijn kind grenzen te stellen, wat kan ik anders doen?
Hoe kan ik op een positieve manier mijn kind begeleiden thuis en op school?
Mijn kind vertoont brutaal en agressief gedrag, moet ik mij zorgen maken?
Mijn kind heeft last van sombere gedachten, hoe kan ik helpen?
Mijn kind wordt gepest, wat nu? Mijn kind pest anderen, wat nu?
Mijn man en ik hebben steeds ruzie en de kinderen lijden er onder.
Het lukt mij niet om aan school duidelijk te maken waar ik problemen mee heb.
Mijn kind heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt (scheiding, sterfgeval, agressie of
geweld), wat kan ik doen om mijn kind hierin te begeleiden?
Mijn kind gaat dit jaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs? Hoe kan ik mijn
kind hierop voorbereiden?

Het spreekuur is een oriënterend gesprek met u, de leerkracht en/of de interne begeleider van de
school en met mij. Als Jeugd- en Gezinshulpverlener denk ik met u mee en kijken we gezamenlijk wat
er mogelijk is:
- Advies en ondersteuning ter plekke;
- Een vervolgafspraak bij u thuis of op het CJG;
- Een doorverwijzing naar hulpverlening voor kind en/of gezin.
U kunt zich aanmelden bij de intern begeleider of de leerkracht van de school. Goed om te weten:




Als Jeugd- en Gezinshulpverlener neem ik ook deel aan de Zorg en Advies Teams (ZAT’s);
De dienstverlening van de Jeugd- en Gezinshulpverlener wordt aangeboden vanuit het
Centrum voor Jeugd en Gezin in Kampen en is kosteloos;
Indien er geen aanmeldingen zijn, wordt het spreekuur geannuleerd.

Met het oog op passend onderwijs hebben ouders, school en hulpverlening elkaar nog meer nodig,
door deze samenwerking hopen wij bij te dragen aan de ontwikkeling van uw kind(eren).

CJG Kampen, Wederiklaan 56, 8265 DD Kampen, 038 – 33 700 30, r.konijnenbelt@kampen.nl

