
Kinderen brengen een groot 

deel van hun tijd door op school. 

School maakt een aanmerkelijk 

deel van hun leven uit. Het 

is van belang dat ouders op 

de hoogte zijn van wat er op 

school gebeurt. Scholen vinden 

betrokkenheid van ouders 

belangrijk en wenselijk.

School 
& huiswerk 

Kinderen van 4-12 jaar

Algemene informatie,
adres en 
telefoonnummer

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek in de  

gemeente Beemster waar u als ouders/verzorgers 

terecht kunt voor advies, begeleiding en hulp bij 

de opvoeding en verzorging van uw kind, vanaf het 

moment van zwangerschap tot uw kind volwassen is. 

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 langs komen bij het inloopspreekuur

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

 afspraak maken bij het opvoedspreekuur. 

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

 en www.positiefopvoeden.nl

Adres  •  Telefoon  •  Email  •  Internet
Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wijkcentrum Middelwijck

Prinses Beatrixpark 54

1462 JN Middenbeemster

t 0299 - 457096

e jgz@ggdzw.nl

i www.cjgbeemster.nl 

Telefonische bereikbaarheid 
Voor alle vragen over de doelgroep 0-19 jaar is het Centrum voor Jeugd en Gezin 

bereikbaar van 8.30 uur - 16.30 uur op het nummer 0299 - 457096.

Inloopspreekuur 
Iedere maandagmiddag van 13.00 - 14.00 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin 

in Middenbeemster. 

Opvoedspreekuren 
Het opvoedspreekuur vindt plaats op de 2e en 4e dinsdag van de maand van 

13.00 - 15.00 uur. Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden. 

Dit kan via het nummer 0299 - 457096.

Gemeente Beemster
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdgezondheidszorg, huisartsen, diëtisten, 
maatschappelijk werk, MEE, het onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, jongerenwerk en de 
gemeente Beemster samen

Websites

www.opvoedwegwijzer.nl
www.positiefopvoeden.nl
www.cjgbeemster.nl



Betrokkenheid
Voor uw kind is het belangrijk dat 
u betrokken bent bij school.
• Praat met uw kind over wat 

het op school heeft beleefd 
en waar ze in de klas mee 
bezig zijn. Als uw kind moeite 
heeft met het vertellen over 
school, kunt u het stimuleren 
door gerichte vragen te 
stellen. Vraag niet “was 
het leuk op school?”. Maar 
bijvoorbeeld: “wat heb je 
vandaag gedaan?” of “heb je 
vandaag nog gerekend?” Het 
kan ook helpen om op een vast moment, bijvoorbeeld ’s avonds 
aan tafel, met het hele gezin ieders belevenissen te delen. Vertel wat 
u die dag hebt meegemaakt en stimuleer uw kind om te vertellen over 
school.

• Maak kennis en houd contact met de leerkracht van uw kind. Dat 
maakt het bespreken van eventuele problemen later, gemakkelijker.

• Lees alle informatie die u van de school krijgt. In de schoolgids en in 
(nieuws-)brieven staat vaak belangrijke informatie.

• Bezoek ouderavonden. Zeker als u uw kind niet meer dagelijks 
naar school brengt, zijn de ouderavonden heel belangrijke 
contactmomenten. U hoort dan hoe het met uw kind op school gaat 
of u wisselt ervaringen met andere ouders uit.

• Help met activiteiten op school (bijvoorbeeld lezen of helpen bij een 
sportdag).

Problemen op school
Vraag regelmatig aan uw kind wat wel en wat niet goed gaat op school. 
Als er problemen zijn, probeer dan eerst te weten te komen wat uw kind 
ervan vindt, voordat u met de leerkracht in gesprek gaat. Vraag aan uw 
kind wat hij of zij voor ideeën heeft om het probleem op te lossen. Als uw 
kind problemen heeft op school is het belangrijk om dat met de leerkracht 
te bespreken. Doe dat niet tussendoor, maar maak daarvoor een aparte 
afspraak. Vraag de leerkracht om precies te beschrijven welk gedrag van 

uw kind aanleiding geeft tot bezorgdheid. Probeer om het probleem ook 
vanuit het standpunt van de leerkracht te begrijpen, want de situatie op 
school is nu eenmaal anders dan thuis. U op uw beurt kunt vertellen hoe 
uw kind zich thuis gedraagt en hoe u ermee omgaat. Die informatie helpt 
de juf of meester om uw kind beter te begrijpen. Maak vervolgens samen 
een plan van aanpak.  
 
Huiswerk
Scholen en leerkrachten kunnen nogal verschillen in de hoeveelheid 
huiswerk die ze aan kinderen meegeven. Probeer als ouder uit te vinden wat 
er van uw kind verwacht wordt. 
Vraag zo nodig toelichting aan 
de leerkracht.  
• Laat uw kind zich eerst 

ontspannen als het 
thuiskomt uit school.

• Vraag uw kind of en wat 
voor huiswerk het heeft.

• Bepaal een vaste tijd en 
plaats voor het huiswerk 
maken.

• Help uw kind op gang te 
komen.

• Prijs uw kind en moedig het 
aan als het met zijn huiswerk 
bezig is.

• Toon belangstelling en zeg 
iets positiefs over het werk dat uw kind doet.

• Prijs en beloon de inspanning van uw kind wanneer het zijn huiswerk 
af heeft. Als beloning kunt u denken aan tv kijken of samen een 
spelletje doen.

Tot slot
Wilt u meer weten over dit of een ander onderwerp rond opvoeden of 
wilt u een persoonlijk gesprek of een advies: 
neem dan contact op met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (zie achterzijde). 


