
 

 

 

 

 

 

Ondersteuning van het CJG bij schoolziekteverzuim (voor jongeren) 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te 

ontwikkelen. Onderwijs volgen is hiervoor erg belangrijk. Wanneer je regelmatig ziekgemeld 

staat, biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteuning om verder verzuim of 

zelfs schooluitval te voorkomen. Daarvoor werkt jouw school met ons samen. 

Samen met de school willen wij meer aandacht aan jou geven als je door omstandigheden 

niet naar school kunt komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor je 

schoolprestaties en je gezondheid. Daarom meldt school jou aan bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige van het CJG als je lang of vaak niet op school bent geweest. 

Daarover wordt ook - direct of in overleg met jou - contact opgenomen met je ouders of 

verzorgers. 

De CJG-professional bespreekt met jou de oorzaken van je verzuim. Zo kunnen we een 

oplossing vinden die bij jouw situatie past, om jou te helpen weer naar school te gaan. We 

voorkomen daarmee dat je een achterstand oploopt. 

Stel je vraag aan de jeugdverpleegkundige Hebben jij of je ouders/verzorgers een vraag? 

Naast binnenlopen tijdens het inloopspreekuur kun je ook contact opnemen met de 

jeugdverpleegkundige die aan jouw school verbonden is. 

 Giselda Fernandes de Vries 

 Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 

 E-mail: g.de.vries@cjgrijnmond.nl 

Alle vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging Het CJG bij jou in de buurt is dé plek 

waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Naast 

jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, (dokters)assistenten, pedagogen en 

andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Als je wilt, biedt het 

CJG je advies en ondersteuning. 

Ga voor meer informatie over het CJG naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl. 

 

  

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/


Ondersteuning van het CJG bij schoolziekteverzuim (voor ouders) 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te 

ontwikkelen. Onderwijs volgen is hiervoor erg belangrijk. Wanneer jouw kind regelmatig 

ziekgemeld staat, biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteuning om verder 

verzuim of zelfs schooluitval te voorkomen. Hiervoor werkt school met ons samen. 

Samen willen wij meer aandacht aan jouw kind geven als hij door ziekte niet naar school kan 

komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor zijn schoolprestaties en 

gezondheid. Daarom wordt jouw kind door school aangemeld bij de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige van het CJG wanneer hij te vaak afwezig is op school. Afhankelijk van 

de leeftijd van jouw kind, wordt daarover ook contact opgenomen met jou. 

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts bespreekt de oorzaken van het verzuim met jullie. Zo 

kunnen we samen een oplossing vinden die bij de situatie van jouw kind past, om hem te 

helpen weer naar school te gaan. Zo voorkomen we dat hij een achterstand oploopt. 

De jeugdverpleegkundige op school Hebben jij of je kind een vraag? Naast binnenlopen 

tijdens het inloopspreekuur kun je ook contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die 

aan zijn school verbonden is. 

• Giselda Fernandes de Vries 

• Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 

• E-mail: g.de.vries@cjgrijnmond.nl 

Alle vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging Het CJG bij jou in de buurt is dé plek 

waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Naast 

jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, (dokters)assistenten, pedagogen en 

andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Als je wilt, biedt het 

CJG je advies en ondersteuning. 

Ga voor meer informatie over het CJG naar de website: www.centrumvoorjeugdengezin.nl. 

 

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/

