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Nieuwsbrief voor ouders over Jeugdhulp
De gemeente Capelle aan den IJssel is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van Jeugdhulp. Onze
school werkt nauw samen met de gemeente. De school is dat verplicht. Volgens de wet moet de ondersteuning die wij op
school aan kinderen geven zo goed mogelijk verbonden zijn met de zorg die aan kinderen buiten de school wordt gegeven.
Omdat de school een belangrijke taak heeft in de ontwikkeling van uw kind, willen we u over deze verandering zo goed
mogelijk informeren.

Hoe heeft onze gemeente de Jeugdhulp georganiseerd?
In Capelle aan den IJssel zijn vier CJG-teams actief. De teams worden aangestuurd vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Elk team heeft vaste wijken onder haar hoede. Wanneer er vragen of zorgen zijn rondom opvoeding/ gedragsproblemen
kan een team ingeschakeld worden. De hulpverlening kan zich richten op alle gezinsleden, indien gewenst of nodig. Ouders
kunnen rechtstreeks bij het CJG terecht of kunnen hun zorgen aankaarten op school en zo in contact komen met het CJG.

Op welke manier is het CJG-team van de gemeente verbonden met het ondersteuningsteam van de school?
Vanuit het CJG mevr. F. (Femke) Bakker(School Maatschappelijk Werker) het aanspreekpunt. Zij neemt deel aan ons
ondersteuningsteam binnen de school.

Zit de School Maatschappelijk Werker bij alle besprekingen in het ondersteuningsteam?
Dat zal niet het geval zijn. Het zal gebeuren, wanneer er zowel op school als in de signalen van thuis, zorgen zijn. Een
bespreking hierover zal altijd in overleg met de ouders gebeuren, omdat we willen dat ouders aanwezig zijn in het
ondersteuningsteam.
De school mag ook anoniem situaties in het ondersteuningsteam bespreken om te kijken wat het beste kan gebeuren. Het
kan ook zijn, dat de SMW-er een kind in het ondersteuningsteam wil bespreken. Als u daar toestemming voor hebt
gegeven, zult u aanwezig zijn. Als u (nog) geen toestemming hebt gegeven, zal dit anoniem gebeuren.
Als er alleen sprake is van ondersteuning in het onderwijs zal de SMW-er er niet bij zijn.

Waarom is het goed om onze zorgen thuis te bespreken met de school?
Zorgen delen rondom opvoeding is iets kwetsbaars, maar nuttig om dit te doen. Het stimuleert de ontwikkeling van uw kind
als de ondersteuning op school zo goed mogelijk aansluit op de hulp die thuis wordt gegeven. Immers, we kunnen elkaar
steunen en van elkaar leren. Als school staan we open om zorgen in de thuissituatie met u te bespreken. Altijd zullen we
vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Is de school verantwoordelijk voor de hulp die in ons/mijn gezin nodig is?
De school is verantwoordelijk om uw kind de goede ondersteuning in het onderwijs te geven. Bij wet is de school echter
ook verantwoordelijk om zorgelijke situaties in de thuissituatie te signaleren en bespreekbaar te maken, juist in het belang
van het kind en het gezin. De school is echter niet verantwoordelijk om de zorg in de thuissituatie te organiseren. Voor het
organiseren en geven van de zorg thuis, is de gemeente verantwoordelijk. De zorg wordt niet gegeven door de gemeente
maar door iemand vanuit het CJG-team of door een zorgaanbieder.

Wat doet de school dan als ze zorgelijke situaties buiten de school signaleert?
U mag erop rekenen, dat we op school hier op een voorzichtige en betrokken manier mee omgaan. De leerkracht zal
signalen van zorg eerst met de intern begeleider bespreken. Samen kijken we dan hoe we deze zorg het beste met u als
ouders kunnen bespreken. Het kan onterecht zijn wat de school denkt te signaleren. Dat kunt u dan zeker aangeven. Ook
als school zien we niet alles op de juiste manier. Als u het wel herkent, dan hopen we dat u dit open met de leerkracht en
de intern begeleider bespreekt. Zij zullen samen met u kijken hoe hiermee dan het beste kan worden omgegaan. Als er voor
uw kind ondersteuning in de school wordt gegeven, dan kunnen we de zorgen met elkaar in het ondersteuningsteam
bespreken, samen met de SMW-er.
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Wat doet de School Maatschappelijk Werker in het ondersteuningsteam van de school?
Bij een bespreking in het ondersteuningsteam zal deSMW-er bezien welke zorg nodig is, bijvoorbeeld een paar gesprekken
met u en/of met uw kind. Het kan zijn, dat er meer Jeugdhulp in uw gezin nodig is, dan de SMW-er kan doen. Zij zal dit dan
ook met u in het ondersteuningsteam bespreken. Als er overeenstemming is over de hulp in uw gezin, zal de SMW-er het
CJG-team vragen om hiervoor middelen ter beschikking te stellen. Met een zorgaanbieder in uw gemeente zullen dan
afspraken worden gemaakt voor het geven van deze hulp.

Als ik een christelijke zorgaanbieder wil hebben, kan dat?
Als er hulp nodig is in uw gezin, is het belangrijk dat de hulp zo goed mogelijk aansluit bij de uitgangspunten van de
opvoeding die u geeft. Als u daarom hulp wilt hebben van een christelijke zorgaanbieder, moet u dat in het gesprek
duidelijk aangeven. Ook de school zal u hierop attenderen. Gemeenten zijn verplicht om keuzevrijheid voor de
zorgaanbieders te geven. Veel gemeenten hebben afspraken gemaakt met christelijke zorgaanbieders. In onze gemeente is
er o.a. een contract met Agathos en Driestar-Educatief.
Het kan ook zijn, dat de gemeente geen contract heeft met de zorgaanbieder die u het liefst wil. U kunt dan een
persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Met dat budget kan dan een andere zorgaanbieder ook de hulp gaan geven.
Als een PGB nodig is, kan het Centrum Jeugd en Gezin u hierover informatie geven.

Wij hebben een kind dat 24 uur per dag zorg nodig heeft. Moet ik daarvoor ook bij de gemeente zijn?
Nee, de gemeente is niet verantwoordelijk voor de zorg die deze kinderen nodig hebben. Voor deze kinderen kunnen
ouders een indicatie aanvragen. Als deze indicatie wordt afgegeven, dan wordt de zorg voor deze kinderen door het Rijk
betaald. Voor deze kinderen geldt de Wet langdurige zorg.

Ons kind heeft op school ook medische zorg nodig? Gaat de school dat doen?
Het uitgangspunt is dat de school dat niet zal doen. Uitzonderingen zullen er altijd zijn, zeker als er levensbedreigende
situaties kunnen voorkomen. De school maakt dan met u afspraken en legt deze schriftelijk vast. Als er medische zorg of
verzorging nodig is, dan zal de wijkverpleging dat doen. Dit wordt betaald door de ziektekostenverzekeraar. Als u niet
verzekerd bent, zijn deze kosten voor uzelf.

Bij vragen of zorgen kunt u contact opnemen met Mevr. F. Bakker, F.Bakker@cjgcapelleaandenijssel.nl (School
Maatschappelijk Werker, lid ondersteuningsteam Rehobothschool) of met een van de Intern Begeleiders van de school,
ib@rehobothschool-capelle.nl

