Vragen over opvoeden of opgroeien?
Waarvoor is het CJG?
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Montferland kunt u terecht met vragen over
opvoeden en opgroeien.
Dit kunnen enkelvoudige opvoedvragen zijn zoals “hoe om te gaan met bepaald gedrag van
uw kind? Vragen op het gebied van de ontwikkeling van uw kind thuis en op school.
Ook wanneer er bij uw kind sprake is van meervoudige problemen en vragen en een
intensieve vorm van begeleiding nodig is, kunt u terecht bij het CJG.

Wie werken er in het CJG?
Binnen het CJG werken hoogopgeleide professionals met veel kennis en ervaring in het
werken met gezinnen.
Zij kunnen samen met u de zorgen in beeld brengen, een plan van aanpak maken,
u informeren en adviseren en indien nodig, een passende vorm van begeleiding in uw situatie
bieden.
Indien wenselijk kan via het CJG specialistische begeleiding worden ingezet.

Wat doet het CJG nog meer?
Het CJG organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor ouders. Hierbij is een deskundige
aanwezig met kennis en ervaring op het gebied van het thema.
Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: omgaan met druk gedrag van een kind, grenzen stellen in
de opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van een kind, pestgedrag en social media.
Ook als u zelf een groepje ouders bij elkaar heeft met soortgelijke vragen als u , kunt u een
CJG medewerker uitnodigen om samen een thema te bespreken.
Kijk voor informatie en tips over opvoeden en voor activiteiten eens op de website

www.cjgmontferland.nl
Schoolmaatschappelijk werk vanuit het Centrum Jeugd en Gezin.
Aan elke basisschool in de gemeente Montferland is vanuit het CJG een
schoolmaatschappelijk werker verbonden.
Voor uw school is dat Jacqueline van de Sande. Zij neemt deel aan het ondersteuningsteam
op school en is aanspreekpunt voor de intern begeleider.
De intern begeleider kan ouders met vragen doorverwijzen naar het schoolmaatschappelijk
werk. Ouders kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met de schoolmaatschappelijk
werker.
Contactgegevens: Jacqueline van de Sande
j.vandesande@montferland.info

Contact
U kunt ons bellen, mailen of binnenlopen tijdens spreekuren (ma., wo en vr. 9.00-11.00 uur)
Panhuis 52 Didam
0136-227557
cjg@montferland.info

1e verdieping (in gezondheidscentrum)

Het CJG werkt nauw samen met het Sociaal Team van de gemeente Montferland.
Zij zijn er voor vragen van volwassenen over huisvesting, dagbesteding, financiën,
ondersteuning , aanpassing en vervoer. Het Sociaal Team is gehuisvest in het
Albertusgebouw.
In 2016 zal de toegang van het CJG en het Sociaal Team samengevoegd worden tot één loket.

