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School
Maatschappelijk Werk

Wat doet het schoolmaatschappelijk
werk?
Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van
hulpverlening die gericht is op de driehoek: kindouder-school binnen het primair onderwijs.
De optimale ontwikkeling van het kind staat
hierbij centraal.

Waarom schoolmaatschappelijk
werk?
De basisschool is een plek waar kinderen een
groot deel van hun tijd besteden.
Hierdoor kan een school snel signaleren als het
ergens met een leerling op school, maar ook
thuis, minder goed gaat. Doordat
maatschappelijk werkers voor en op de
scholen werkzaam zijn, is de drempel voor
zowel ouders als leerlingen en leerkrachten
lager. Ze kunnen sneller en makkelijker om
advies, ondersteuning of begeleiding vragen.
Het kan gaan om complexe problemen, zoals
een combinatie van gedragsproblemen bij
kind(eren), schulden, problemen in de buurt,
echtscheiding, etc. Maar ook als het gaat om
een korte, concrete opvoedings- of
ontwikkelingsvraag kan men aankloppen bij
het Schoolmaatschappelijk werk.

De schoolmaatschappelijk werker geeft
preventieve en kortdurende hulpverlening. Zij
signaleert, kan snel helpen bij lichte vorm van
psychosociale hulp, geeft opvoedondersteuning,
informatie, advies en consultatie aan de school
en biedt hulp aan leerlingen en ouders.
Ook kan de schoolmaatschappelijk werker
bemiddelen tussen ouders en school. Ouders,
kinderen en leerkrachten komen soms voor
vragen te staan waar ze geen raad mee weten. U
kunt dan denken aan problemen op school of in
de thuissituatie, depressieve gevoelens,
(dreigende) echtscheiding, het overlijden van
een dierbare in het gezin of de familie,
ontwikkelings-of gedragsproblemen.

Aanmelden
Aanmelden bij het schoolmaatschappelijk
werk is mogelijk via de intern begeleider van
de school. Ook is het mogelijk dat
ouders/verzorgers direct contact opnemen
met de schoolmaatschappelijk werker.

Bereikbaarheid
schoolmaatschappelijk werk
Tijdens kantooruren kunt u telefonisch
contact opnemen met het SMW.
Niels Erkamp:
06-10304124
Maud van der Horst: 06-83169187
Debby Dolstra:
06-55182726

Of op onderstaand nummer van het
Dienstencentrum.

Schoolmaatschappelijk werk biedt handvatten
en ondersteuning, zodat een oplossing gevonden
kan worden. In sommige gevallen is verwijzing
naar het Jeugdteam of een andere vorm van
speciale en geïndiceerde hulp noodzakelijk.
De schoolmaatschappelijk werker vervult een
brugfunctie tussen kind, ouders, school en de
(jeugd) zorginstellingen.

Dienstencentrum
Sportstraat 1
1541 JL Koog a/d/ Zaan
Tel: 075-3030059

