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INLEIDING
Geen enkel kind is hetzelfde en geen enkel kind is zonder bagage. Niet alle kinderen
hebben een idee van hoe zij kunnen omgaan met invloeden of druk, op welk vlak dan
ook. Het helpt hen te praten met een (school)maatschappelijk werkster, iemand die
buiten de directe leefomgeving staat.

WANNEER SMW?
Voorbeelden van problemen voor schoolmaatschappelijk werk:
 Moeizame contacten tussen leerkracht(en) en kinderen en/of ouders.
 Leer- en werkhoudingsproblemen van kinderen op school;
o denk aan: huiswerk, leervorderingen, verveling en concentratie.
 Zorgwekkend gedrag van kinderen;
o denk aan: druk, teruggetrokken, agressief, stiekem en te veel fantasie.
 Zorgen over de lichamelijke ontwikkeling van kinderen;
o denk aan: eten, drinken, zindelijkheid en slapen.
 Zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind;
o denk aan: sociale vaardigheden, faalangst, pesten en verwerking van
heftige gebeurtenissen.
 Vragen over opvoeding en ouderschap;
o denk aan: grenzen stellen, bezorgdheid, conflicten, scheiding en financiële
problemen.
 Verwijzing naar hulpverlenende instellingen.
 Bij verwijzing naar het zorgteam kan een sociale rapportage gevraagd worden.

ROUTE VOOR OUDERS
Mireille de Zeeuw is onze schoolmaatschappelijk werkster (smw-er). Zij is op donderdag
op school aanwezig. Ouders kunnen Mireille persoonlijk aanspreken in school of bellen
van maandag t/m donderdag op haar werkmobiel: 06-18782406. Indien de telefoon
niet wordt opgenomen, kunt u een boodschap inspreken. Mailtjes kunnen gestuurd
worden naar het email-adres: mdzeeuw@dock.nl.
Ouders kunnen ook aan de directeur, leerkracht of IB-er vragen of de smw-er contact
met hen wil opnemen om een afspraak te maken. Folders over schoolmaatschappelijk
werk kunt u krijgen bij de IB-er of de directeur.
Als ouders contact opnemen met de smw-er, kan er een afspraak worden gemaakt op
school, bij hen thuis of op kantoor. De smw-er meldt aan de leerkracht en IB-er dat er
contact is met ouders, maar er worden geen mededelingen gedaan over de inhoud van
de gesprekken, tenzij de ouders daar toestemming voor geven. De IB-er maakt een
aantekening hierover in het dossier van de leerling. Soms verwijst de smw-er door naar
andere hulpverlenende instellingen. Het contact duurt zolang er vragen zijn op het gebied
van schoolmaatschappelijk werk.
Als u als ouder graag wilt dat uw kind zelf met de smw-er gaat praten (bijvoorbeeld over
pesten op school), dan maakt de smw-er eerst een afspraak met ouders zelf.
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ROUTE VOOR KINDEREN
De smw-er zal zich in de groepen voorstellen en kort aan de kinderen uitleggen waarvoor
zij op school komt. Er worden posters in de klas opgehangen waarop te lezen is waarvoor
zij naar schoolmaatschappelijk werk kunnen komen. De leerlingen mogen de smw-er op
donderdagen zelf aanspreken als ze haar zien lopen in school. Ook mogen ze via de
leerkracht vragen om een gesprek met de smw-er. Ze hoeven dan niet te zeggen
waarover ze willen praten. Tijdens het eerste gesprek wordt aan de leerling verteld dat
als ze nog een keer met de smw-er willen komen praten, ze toestemming van hun
ouders nodig hebben. De smw-er zal daarover contact opnemen met de ouders. Ze
nodigt ouders dan ook uit om zelf kennis met haar te komen maken.
De smw-er kan met leerlingen praten, maar ook op andere manieren aan de slag gaan.
Te denken valt aan tekenen, spelletjes doen, boekjes lezen over een thema etc.
ROUTE VOOR LEERKRACHTEN
Leerkrachten kunnen aan een leerling de tip geven om eens met de smw-er te gaan
praten als ze het idee hebben dat de leerling niet lekker in zijn vel zit. De leerkracht kan
ook zelf contact opnemen met de smw-er als hij of zij vragen heeft over de groep of een
specifieke leerling. Dit kan door op donderdagen de smw-er direct aan te spreken. Het is
ook mogelijk de vraag neer te leggen bij de IB-er, die de vraag dan kan doorspelen aan
de smw-er (via overleg, mail of telefoon). In een persoonlijk gesprek verheldert de smwer samen met de leerkracht de hulpvraag. De IB-er zal door de smw-er op de hoogte
worden gesteld van de hulpvraag.
Als de leerkracht een probleem in de thuissituatie vermoedt, kan de smw-er samen met
de leerkracht bespreken welke signalen gezien zijn, en hoe de leerkracht dit zelf met
ouders bespreekbaar kan maken. De leerkracht kan dan aan ouders voorstellen om
contact op te nemen met de smw-er. In het uitzonderlijke geval dat er een vermoeden
bestaat van verwaarlozing of mishandeling, wordt het protocol kindermishandeling (zie
website) gevolgd.

TRAININGEN
Het is ook mogelijk dat de smw-er een sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining
geeft op school aan een groepje leerlingen. Dit zullen maximaal 5 leerlingen per groepje
zijn. De training wordt op maat gemaakt, waarbij leerlingen bij elkaar worden gezet die
qua leeftijd en sociale vaardigheidsniveau bij elkaar passen. Zowel ouders als
leerkrachten kunnen kenbaar maken dat zij een sova-training voor een kind wensen. Als
een leerkracht een leerling graag wil aanmelden, wordt dit vanzelfsprekend eerst met de
ouders besproken. Ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en er
wordt om hun toestemming gevraagd. Zodra er een groepje samengesteld kan worden,
kan de training van start gaan.
Op verzoek van school is het ook mogelijk om een groepstraining in samenwerking met
de smw-er aan te bieden. Te denken valt aan weerbaarheidstraining, Fijn Vrienden of
Vrienden voor het Leven.
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