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Bijlage bij Update scholensluiting 

 

 

 

In de brief die u vanuit PCPO Krimpenerwaard ontving, werd verwezen naar een bijlage.  

De brief treft u hierbij aan. Deze is bestemd voor ouders, verzorgers, leerlingen en gezinnen 

die in deze tijd van scholensluiting en andere ingrijpende maatregelen in de problemen komen. 

Met z’n allen langdurig thuis of door andere (bijkomende) zaken, kan de druk, de spanning, de 

emotie, de angst, de onveiligheid, de ruzie, de pesterijen of wat dan ook, toenemen en soms 

misschien zelfs ondraaglijk worden. U trekt het niet meer en situaties dreigen verder uit de 

hand te lopen. Niet goed voor u, niet goed voor uw kind(eren). Schroom dan niet om hulp te 

zoeken! Anderen willen u graag helpen! Diverse instanties hebben de school benaderd met hun 

hulpaanbod. Hieronder komen ze aan bod. 

 

Schoolmaatschappelijk werker - Kwadraad 

In deze tijden van crisis en gesloten scholen en druk op de thuissituatie een berichtje dat 

wellicht doorgestuurd kan worden naar ouders over wat Kwadraad voor hen kan betekenen: 

  

…merk je dat de spanning thuis toeneemt? 

…heb je zorgen of vragen over de opvoeding? 

…is het lastig wat structuur te vinden op de dag nu de kinderen thuis zijn? 

  

Kwadraad biedt ondersteuning! 

 

Ik ben vanuit Kwadraad verbonden aan deze school als school maatschappelijk werker. Graag 

denk ik mee, via telefonisch of digitaal contact, hoe deze komende periode zo goed mogelijk 

door te komen. 

 

U kunt mij bereiken op maandag, dinsdag en donderdag via l.vantrierum@kwadraad.nl of 06-

29017977.  

  

Hartelijke groet, 

Lian van Trierum 

Maatschappelijk Werker 

             

Schoolarts - GGD 

Ook de GGD staat graag voor u klaar.  Bij de GGD werken onze schoolarts Zosca Kappetijn en 

jeugdverpleegkundige Jacqueline van Cassel.  De jeugdverpleegkundige staat ook in contact 

met een collega  die in het Arabisch contact met u kan opnemen.  

 

Onze schoolarts Zosca Kappetijn is bereikbaar op maandagochtend, dinsdagochtend, 

woensdagochtend en donderdag ochtend via zkappetijn@ggdhm.nl of 088 – 3084061.  

 

De jeugdverpleegkundige Jacqueline van Cassel is bereikbaar via jvancassel@ggdhm.nl of 06-

53743214.  

 

Ga naar de website https://www.cjgkrimpenerwaard.nl voor meer informatie 
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Gemeente Krimpenerwaard 

Beste ouder(s) en/of verzorgende, 

Als jeugdconsulenten van de Gemeente Krimpenerwaard willen wij u graag informeren over de 

mogelijkheden voor het aanvragen van Jeugdhulp. Er kunnen situaties ontstaan waarin u 

problemen ervaart met uw zoon/dochter of zij geven signalen dat het niet goed gaat en er hulp 

nodig is. 

 

In de complexe wereld van hulpverleningsland is het dan zoeken waar u terecht kan voor 

vragen/informatie/passende hulp. U kunt dan denken aan opvoedondersteuning, (psychische) 

begeleiding, dagbesteding, diagnostisch onderzoek, therapie, training etc. De jeugdhulp richt 

zich op kinderen en jongeren van 0-18 jaar. 

 

Van maandag t/m vrijdag kunt u van 8.30-12.30 contact opnemen met het Loket Samenleving 

en Zorg, tel. 140182 of een e-mail sturen naar teamjeugd@krimpenerwaard.nl Als u belt met 

het Loket zal een consulent u te woord staan en kunt u uw zorgen bespreken. Na dit gesprek 

kan er, in overleg met u een aanmelding geregistreerd worden, waardoor er op een later 

moment contact wordt opgenomen door een jeugdconsulent. De Jeugdconsulent zal een 

persoonlijke afspraak met u maken om uw hulpvraag geheel in kaart te brengen. Samen met 

de jeugdconsulent gaat u op zoek naar passende hulp. 

 

Soms is deze hulp vrij toegankelijk, voor andere hulp is er een maatwerkvoorziening/ 

beschikking nodig. Dit laatste houdt in dat de jeugdconsulent u een brief stuurt met het besluit 

dat de gemeente de jeugdhulp vergoedt. De gemeente heeft een groot aantal zorgaanbieders 

gecontracteerd waarbij u zorg kunt afnemen. Deze zijn te vinden op 

www.zorgkeuzemiddenholland.nl 

 

Ook zijn er mogelijkheden om een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan te vragen als het 

gecontracteerde aanbod niet passend is. 

 

Wij hopen dat bovenstaande informatie u meer wegwijst maakt in die situaties waarin het 

nodig is. 

 

Vriendelijke groet, 

Jeugdconsulenten van de Gemeente Krimpenerwaard 

 

Diversen 

*Ichthus > u kunt uw hulpvraag ook neerleggen bij onze intern begeleiders Mariska van der 

Wal (groep 0,1 & 2) of Lisette de Groot (groep 3 t/m 8). Zij kunnen u helpen om de juiste 

instanties / personen te vinden. U kunt voor de intern begeleiders mailen naar: 

m.vanderwal@pcb-ichthusschool.nl of l.groot@pcb-ichthusschool.nl  

 

*MIND-Korrelatie 0900 - 1450 www.mindkorrelatie.nl Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 

9 tot 18 uur. MIND-Korrelatie beantwoordt vragen over psychische gezondheid, waaronder 

depressies (ook bij kinderen). 

 

*Veilig thuis 0800 – 20 00 www.veiligthuis.nl  Hulplijn voor het melden van 

kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld, én voor het inwinnen van advies. 
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*Chris 078 - 631 23 00 www.chris.nl  Bereikbaar: 24 uur per dag. Christelijke hulplijn voor 

kinderen en jongeren. 

 

 

*De Luisterlijn 0900-0767 www.deluisterlijn.nl Bereikbaar: 24 uur per dag. Voor een 

luisterend oor en een goed gesprek. 

 

*De Kindertelefoon 0800-0432 www.kindertelefoon.nl Bereikbaar: 11.00 – 21.00 uur. De 

Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken 

kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen 

in hun omgeving. 

 

*Uw eigen kerkelijke gemeenschap 

 

*Uw huisarts 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank

