
Op de basisschool van uw kind is een 
schoolmaatschappelijk werker aanwezig. 
Deze is voor een aantal uren aan deze school 
verbonden. 

Wat? 
Soms is het nodig dat er op school iets extra’s 
geboden wordt om het welbevinden van uw kind te 
verbeteren. Ook is het mogelijk dat u zelf hulp nodig 
heeft bij het helpen verbeteren van het leren van 
uw kind op school. Of dat u ondersteuning zoekt 
bij het opvoeden of bij praktische omstandigheden 
in de thuissituatie. In alle gevallen kan het school
maatschappelijk werk u ondersteuning bieden. 

Hoe?
De schoolmaatschappelijk werker is gespeciali
seerd in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en 
onderwijs. Zij houdt zich bezig met de voorwaarden 
die nodig zijn om een kind zo optimaal mogelijk te 
laten leren op school. De schoolmaatschappelijk 
werker biedt zelf ondersteuning en weet ook wat de 
mogelijkheden van andere organisaties zijn: binnen 
de school, in de buurt, in de regio of als het moet 
elders in den lande. Zij kan in een heel vroeg sta
dium al met u en de school meedenken over wat uw 
kind nodig heeft. Iets wat moeilijk gaat, moet geen 
groter probleem worden. 

Kortom: de schoolmaatschappelijk werker is heel 
deskundig op het gebied van zorg rondom uw kind.

Wat kan het schoolmaat schap pelijk werk  
u bieden
•  begeleiden van kind en ouders;
•  geven van kortdurende hulp aan ouders bij 

opvoedingsvragen;
•  geven van kortdurende hulp aan kinderen met 

verschillende problematiek (zoals rouw, faalangst, 
echtscheiding of weinig weerbaarheid), en gedrags 
problemen;

•  verhelderen van de oorzaak van het leerprobleem 
op school, samen met het kind, ouders en/of de 
leerkracht;

•  zonodig begeleiden van het kind en ouders naar 
gespecialiseerde hulpverlening;

•  deelnemen aan het Zorgoverleg binnen school;
•  organiseren van echtscheidingsgroepen voor  

kinderen op school. 

Informatie of een afspraak
Maak gerust een afspraak met de schoolmaatschappelijk  
werker als u met vragen zit rond uw kind of uw gezin. U 
kunt via de interne begeleider van de school in contact 
komen met de schoolmaatschappelijk werker. 
De hulp is vertrouwelijk.

Het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van 
Socius maatschappelijk dienstverleners.

Socius
Burgemeester Nielenplein 6
1961 NV Heemskerk

Telefoon 088  88 76 900
Fax 088  88 76 999 

info@sociusmd.nl 
www.sociusmd.nl

Postbus 80
1960 AB Heemskerk 
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Informatie voor ouders met  
kinderen in het basisonderwijs


