Algemene informatie,
adressen en
telefoonnummer

Website en Email
www.cjgpurmerend.nl
cjgpurmerend@ggdzw.nl

Purmerend

Informatie voor
ouders van kinderen
van 0-19 jaar

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, basisscholen,
scholen voor voortgezet onderwijs, maatschappelijk werk, MEE (de ondersteuner voor mensen
met een beperking), welzijnswerk en de gemeente Purmerend samen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft en/of uw zorgen wilt bespreken
met een deskundige, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
•

U kunt telefonisch contact opnemen

•

U kunt langskomen bij het inloopspreekuur

•

Als u uw zorgen wilt bespreken met een pedagogisch adviseur kunt u een 		

•

Het Centrum voor Jeugd en

afspraak maken bij het opvoedspreekuur

Gezin is dé plek in de gemeente

Online advies van een pedagoog kan ook via www.opvoedwegwijzer.nl

Purmerend waar u als ouders/
verzorgers terecht kunt voor

Locaties Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend

advies, begeleiding en hulp bij

Waterlandplein 5 •

de opvoeding en verzorging

1441 RP Purmerend

Inloopspreekuur: elke woensdag van 13.00 - 14.00 uur
Landauerstraat 200 •

1445 PX Purmerend

Inloopspreekuur: elke dinsdag van 9.00 - 10.00 uur en elke vrijdag van 11.30 - 12.30 uur
Abel Tasmanplein 5 •

van uw kind, vanaf het moment
van zwangerschap tot uw kind
volwassen is.

1448 NL Purmerend

Inloopspreekuur: elke maandag en donderdag van 13.00 - 14.00 uur

Telefonische bereikbaarheid
Voor alle vragen over gezondheid, voeding, gedrag en opvoeding van kinderen
en jeugd is het Centrum voor Jeugd en Gezin Purmerend bereikbaar van
8.30 uur - 16.30 uur op nummer 0299 - 457096

Opvoedspreekuren
Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden.
Dit kan via nummer 0299 - 457096

Uw kind
staat centraal!

Om u alles te bieden wat u nodig heeft, werken in het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) verschillende instellingen en zorgverleners samen: verloskundigen,
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (uitgevoerd door jeugdartsen en
–verpleegkundigen, (dokters)assistenten, logopedisten en pedagogen),
maatschappelijk werk, MEE en jeugdzorg. Het CJG werkt daarnaast nauw
samen met onder andere de peuterspeelzalen en het basisonderwijs.

Privacy

De medewerkers van het CJG houden de groei en ontwikkeling van
uw kind nauwkeurig bij. U kunt met hen ook de mogelijkheden voor
opvoedingsondersteuning bespreken. Daarbij gaat het om cursussen,
het opvoedspreekuur en/of videohometraining. Vragen of problemen?
U kunt altijd terecht bij het CJG. De medewerkers van de instellingen
weten elkaar snel te vinden om het voor u, als klant, zo makkelijk mogelijk
te maken!

Jongeren van 12-19 jaar
In de tweede klas van het voortgezet
onderwijs krijgen alle jongeren een
gezondheidsonderzoek op school. Als
er vragen en/of problemen naar voren
komen in dit onderzoek, ontvangt u een
uitnodiging voor een gesprek. Jongeren
kunnen ook zelf contact opnemen met het
CJG.

Kinderen van 0-4 jaar
Vooral in het eerste jaar gaat u
regelmatig met uw kind naar het
consultatiebureau in het CJG. Een
arts en een jeugdverpleegkundige
kijken of uw kind goed groeit en of
het zich goed ontwikkelt. Daarnaast
krijgt uw kind vaccinaties tegen
verschillende ziekten. U kunt ook vragen stellen over groei, ontwikkeling
en opvoeding.
Kinderen van 4-12 jaar
Als uw kind vijf jaar is, krijgt u een uitnodiging
voor een onderzoek door de jeugdarts.
Voorafgaand aan het onderzoek worden
op school de ogen en oren van uw kind
nagekeken. Op vijfjarige leeftijd krijgt uw kind
ook op school een onderzoek naar de taalen spraakontwikkeling door een logopedist.
Rond de leeftijd van negen jaar wordt uw kind
ingeënt. Als uw kind in groep 7 zit, krijgt u
weer een uitnodiging voor een onderzoek.

Alle gegevens van uw kind worden in een dossier van de jeugdgezondheidszorg genoteerd.
Dit dossier wordt tijdens de gehele periode van 0-19 jaar voor uw kind gebruikt. De
medewerkers van het CJG hebben beroepsgeheim. Zij delen alleen gegevens over uw kind
met anderen als u daar mee instemt. Dit geldt ook voor de contacten tussen het CJG en
de peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen. Voor het uitwisselen van gegevens zal uw
toestemming worden gevraagd.

Inloopspreekuur
Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht op de inloopspreekuren van
de jeugdgezondheidszorg in het CJG (zie voor tijden de achterzijde van
deze folder). U hoeft hiervoor
geen afspraak te maken.
Als u voor vragen over de
opvoeding wat meer tijd nodig
heeft, kunnen we zorgen voor
een vervolgafspraak.
Opvoedspreekuur
Met vragen over de opvoeding
van uw kind kunt u terecht bij
het opvoedspreekuur. Hier
krijgt u informatie en advies
over de opvoeding van uw kind. Voor het opvoedspreekuur moet u wel
eerst een afspraak maken. Daarvoor kunt u bellen met 0299 - 457096.

