
CJG Rijnmond. Ondersteuning bij de grootste opgave in een mensenleven.

Wij vinden het belangrijk dat alle  
kinderen de kans krijgen om zich zo 
goed mogelijk te ontwikkelen. Onderwijs 
volgen draagt hieraan bij. Wanneer 
jouw kind regelmatig of langdurig  
ziekgemeld staat, biedt Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond met 
de methode PATS, Preventieve Aanpak 
Terugdringen Schoolziekteverzuim,  
ondersteuning om verder verzuim of 
zelfs schooluitval te voorkomen.

Waarom begeleiding schoolziekte- 
verzuim
Samen met school willen wij meer aandacht 
aan jouw kind geven als hij door ziekte niet 
naar school kan komen. Lang of veel ziek 
zijn kan gevolgen hebben voor zijn school-
prestaties en gezondheid. Wanneer jouw 
kind lang of veel ziek is, wordt hij door school 
aangemeld bij onze jeugdarts of jeugdver-
pleegkundige. Afhankelijk van de leeftijd 
van jouw kind, wordt daarover ook contact 
opgenomen met jou.

De methode PATS
Op de school van jouw kind wordt schoolziek-
teverzuim begeleiding uitgevoerd door middel 
van de methode PATS. 

Dit is een gestructureerde aanpak van 
signaleren, bereiken, adviseren en begeleiden 
van de ziekgemelde leerling. Wij werken 
hierin samen met de professionals binnen het 
ondersteuningsteam van de school.

Onze werkwijze
Wanneer je kind lang of veel ziek is, nodigt 
school je uit voor een gesprek. In overleg 
bepalen jullie of je kind wordt aangemeld bij 
het CJG. Na de aanmelding neemt de jeugd-
verpleegkundige of jeugdarts contact op en 
bespreken jullie de oorzaken van het verzuim. 
Samen zoeken jullie een oplossing die bij de 
situatie van jouw kind past,om hem te helpen 
weer naar school te gaan. We voorkomen 
daarmee dat hij een achterstand oploopt.

Lang of veel ziek
Een leerling is lang of veel ziek wanneer 
hij: 
• meer dan zes aaneengesloten

schooldagen ziek is;
• meer dan vier verzuimmeldingen in de

laatste twaalf weken heeft.
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Begeleiding 

schoolziekteverzuim



Resultaat van onze begeleiding
• Minder schoolziekteverzuim en (snelle)  
 terugkeer naar school.
• Op tijd hulp en ondersteuning voor de  
 ziekgemelde leerling.
• Voorkomen dat leerlingen eerder de school  
 verlaten of naar een andere school gaan  
 (met uitzondering wanneer dit nodig is).
•  Zwaardere zorg in de toekomst wordt  
 voorkomen.

Privacy
De professionals van CJG Rijnmond hebben 
geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat 
informatie uit het gesprek niet zomaar gedeeld 
mag worden met anderen. Kijk voor informatie 
over privacy op cjgrijnmond.nl/privacy.

Volg ons:  
CJG Rijnmond 

Contact 
Je vindt ons online en offline, via de telefoon 
of WhatsApp. Kijk voor alle contactmogelijk- 
heden op cjgrijnmond.nl/contact. Ook 
staat er op onze website een overzicht van 
cursussen en themabijeenkomsten die wij 
aanbieden.

cjgrijnmond.nl

088 - 20 10 000


