infobulletin 10 OUDERS / LEERLINGEN (schooljaar 2018-2019)
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op Sg. Sint Ursula, locatie Horn plaatsvinden.
Het infobulletin verschijnt op vastgestelde data om de 2 à 3 schoolweken. Kopij kunt u inleveren bij via het volgende emailadres:
infobulletin-horn@ursula.nl De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.

INHOUD VAN DIT BULLETIN:
ACTIVITEITEN CJG-ML IN APRIL 2019
LEES VERDER OP PAGINA 2 en 3

INFORMATIE OVER HET REKENKAMERONDERZOEK JEUGDHULP
LEES VERDER OP PAGINA 3 en 4

BELANGRIJKE DATA

Infobulletin nummer 10 ouders / leerlingen (schooljaar 2018 - 2019)

ACTIVITEITEN CJG-ML IN APRIL 2019
Thema avond NAAR DE BRUGKLAS
De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor jongeren én hun ouders een
uitdaging. Er gaat veel veranderen. Bovendien staan de jongeren in het begin van een nieuwe
levensfase: de puberteit. Dit vraagt de nodige aanpassing zowel van de jongeren als van hun
omgeving. Kom naar de interactieve ouderavond over de overstap van basisschool naar brugklas.
Donderdag 11 april 19.30-21.30 uur de Spil in Maasbracht
Dinsdag 16 april 19.30-21.30 uur de Roerparel in Sint Odiliënberg
Donderdag 18 april 19.30-21.30 uur het Kwadrant in Weert

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN (0-12)
Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop
worden tips gegeven om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te laten blijven, door
te laten slapen en ‘s ochtend niet te vroeg uit bed te laten komen. Je krijgt ook informatie over
oorzaken van slaapproblemen. Met deze tips en informatie maak je een persoonlijk plan om de
problemen rond het naar bed gaan en/of het slapen aan te pakken.
Woensdag 3 april 9.00-11.00 uur, CJG Zandkuilweg 8 in Maasbracht

Workshop RUZIES IN HET GEZIN VERMINDEREN (tieners)
Veel ouders ervaren een toename van conflicten tussen broers, zussen en andere gezinsleden
als kinderen tieners worden. Het kan een hele uitdaging zijn om te weten wanneer je jezelf
moet mengen in een ruzie of hoe je zelf rustig blijft als je erbij betrokken raakt. Tieners moeten
vaardigheden leren om op een goede manier problemen op te lossen. Maar hoe doe je dat nou,
op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je tiener het beide prettig
vinden? Dat leer je in deze workshop!
Vrijdag 12 april 9.00-11.00 uur, CJG Chatelainplein 33 in Echt

Workshop LEREN LUISTEREN (0-12)
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Leren gehoorzamen is een vaardigheid die
kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hoe doe je dat
nou, op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je kind het beide
prettig vinden? Dat leer je in deze workshop!
Woensdag 17 april 9.00-11.00 uur, CJG Bredeweg 239d in Roermond

Workshop OMGAAN MET EMOTIES VAN TIENERS
Als tieners heftig reageren, kan het voor ouders moeilijk zijn om te weten hoe ze hun tiener het
beste kunnen kalmeren. Het belangrijkste is dat tieners leren zichzelf te kalmeren als er iets gebeurt waardoor ze van streek raken. Ouders kunnen helpen door de emotie te erkennen en de
juiste ondersteuning te bieden, zonder opdringerig te zijn. Maar hoe doe je dat nou, op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je tiener het beide prettig vinden?
Dat leer je in deze workshop!
Donderdag 18 april 19.30-21.30 uur, CJG Vogelsbleek 10 in Weert
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Lezing DE KRACHT VAN POSITIEF OPVOEDEN (0-12)
Opvoeden is de meeste dagen een leuke en dankbare taak. Toch kennen we allemaal
situaties waar we geen raad mee weten. Boos, schoppen of slaan, overstuur, gewoon niet
luisteren; het is herkenbaar gedrag voor iedere ouder. En hoe gaan we daar nou goed mee
om, hoe kunnen we dat gedrag voorkomen of ombuigen?
Positief opvoeden is een methode die hier handvatten voor geeft. Het is geen manier om
perfecte kinderen te krijgen. Maar een manier om als opvoeder op een positieve manier de
ontwikkeling van je kind te stimuleren.
Donderdag 18 april 19.30 – 21.30 uur, Pinnenhof Kapelaniestraat 4 in Nederweert

Gratis deelname.
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

TERUG NAAR INHOUD

INFORMATIE OVER HET REKENKAMERONDERZOEK JEUGDHULP
IN WEERT, LEUDAL EN NEDERWEERT
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor het bieden van goede ondersteuning
aan hulp aan kinderen en jongeren, en hun
ouders/verzorgers.
De rekenkamer(commissie)s van de
gemeenten Weert, Leudal en Nederweert
onderzoeken nu met het onderzoeksbureau
StoryConnect hoe goed dit gaat.
De resultaten van het onderzoek worden
gebruikt om het beleid van de gemeente en
waar nodig de jeugdhulp te verbeteren.
Wat zijn rekenkamers?
De rekenkamers Weert en Leudal en de rekenkamercommissie Nederweert doen voor de
gemeenteraden en de burgers van deze gemeenten onafhankelijk onderzoek naar het beleid
van de gemeenten en het werk van de gemeentebesturen. Doet de gemeente wat ze belooft
en levert het ook op wat de bedoeling was? Hiermee ondersteunen de rekenkamers en de
rekenkamercommissie de gemeenteraden bij hun controlerende taak.
De rekenkamers en de rekenkamercommissie zijn onafhankelijk. Bij de keuze voor
onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in beide gemeenten
speelt en houdt ze rekening met ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisaties.
Inwoners kunnen ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek.
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Waarom een online Vertelpunt?
Veel mensen werken hard aan een goede ondersteuning van kinderen en jongeren. Dat levert
veel mooie dingen op. Tegelijk zijn er ook verbeteringen mogelijk en nodig. Om daar goed zicht
op te krijgen willen we de persoonlijke ervaringen horen van zoveel mogelijk mensen uit Weert,
Leudal en Nederweert die het afgelopen jaar ondersteuning of hulp hebben ontvangen of
gezocht. Daarom is een speciale website geopend waarin kinderen, jongeren en hun ouders/
verzorgers anoniem hun ervaringen kunnen delen. Deze website noemen we het Vertelpunt
Jeugdhulp.
Wat doen we met de ervaringen?
De gedeelde ervaringen geven inzicht op welke punten de ondersteuning en jeugdhulp goed
gaat en welke verbeteringen nodig zijn. Medio 2019 zullen een aantal bijeenkomsten worden
gehouden waarin vertegenwoordigers van jeugdhulporganisaties, medewerkers van de gemeenten en raadsleden aan de slag gaan met de verzamelde ervaringen om inzichten op te bouwen
in de situatie en voorstellen te ontwikkelen om de jeugdhulp in Weert, Leudal en Nederweert
nog beter te maken. Het onderzoeksteam zal de inzichten en de voorstellen rapporteren en op
basis daarvan adviezen presenteren aan de gemeenteraden.
Uw privacy staat voorop
Het delen van ervaringen is anoniem. We vragen
niet naar uw naam of andere gegevens die zijn te
herleiden naar personen. De gegevens worden
vertrouwelijk behandeld. De onderzoekers, de gemeenten
en de hulpverleners kunnen niet achterhalen wie wat heeft
ingevuld.
Uitnodigingen via CJG-ML en jeugdhulporganisaties
De gemeenten beschikken niet over de gegevens van personen die ondersteuning en jeugdhulp
hebben ontvangen. Deelnemers ontvangen daarom de uitnodiging om hun ervaringen te delen
van het CJG-ML of andere organisaties van wie ze ondersteuning of jeugdhulp (hebben) ontvangen. Hierdoor kan het voorkomen dat u meerdere uitnodigingen ontvangen voor het delen van
ervaringen via het Vertelpunt. Uit privacy overwegingen is het helaas niet mogelijk om dit te
voorkomen. Onze excuses hiervoor.
Vragen of opmerkingen?
Voor vragen en opmerkingen of als u informatie willen ontvangen over de resultaten kunt u
contact opnemen met het onderzoeksbureau dat dit onderzoek helpt uitvoeren via het email
adres jeugdhulp@storyconnect.nl.
Alvast bedankt voor uw deelname aan het onderzoek,
Het Onderzoeksteam
Simon Duindam, projectleider
John Lommen, secretaris
Anja Rudnick, rekenkameronderzoeker
Erwin Duurland, onderzoeker StoryConnect
Ga via de volgende link naar het Vertelpunt Jeugdhulp.
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