
22. schoolmaatschappelijk werk ( smw)

Het SMW is voor alle leerlingen en hun ouders van de basisscholen in de gemeente

Koggenland. U kunt rekenen op vertrouwelijke, professionele  hulp van beroepskrachten, die

zijn opgeleid om mensen met problemen te helpen. Ze gaan samen met u na, hoe u het

beste geholpen kan worden. Ze bemiddelen als dat nodig is of verwijzen naar de juiste

instantie. Soms blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kan een aantal gesprekken

met kind en / of ouders noodzakelijk zijn. Als dat nodig is en u dat wenst, kunt u ook met uw

partner komen of met uw hele gezin. Eén ding staat voorop: de school maatschappelijk

werker werkt samen met u aan de oplossing van uw problemen.

Onze schoolmaatschappelijk werkster is vanaf dit jaar ook regelmatig op school aanwezig. U

kunt haar daarbij altijd aanspreken om eventueel een adviesgesprek af te spreken. Wij zullen

in Ark-Nieuws laten weten waar en wanneer u haar kunt aantreffen. Dat is in principe op de

tweede maandagochtend in de maand.

De schoolmaatschappelijk werker is verbonden met het ondersteuningsteam van de

basisschool. Zo zijn de lijntjes met ouders, intern begeleiders, leerkrachten en  kinderen kort.

Zij heeft daarin meestal een adviserende rol voor de leerlingen van de basisschool.

Als de intern begeleider en/of de leerkrachten signaleren met kinderen m.b.t.de

thuissituatie, gedrag van een kind, financiële  - en echtscheidingsproblemen etc…  kunnen

zij in overleg met de ouders de hulp inschakelen van schoolmaatschappelijk werk. Ook

kunnen ouders zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker (zie de

mailadressen hieronder)

De schoolmaatschappelijk werker is ook onderdeel van het zorgteam van Gemeente

Koggenland. Zij kan  b.v. vanuit deze positie ook het Algemeen Maatschappelijk Werk

inschakelen en indien nodig samen een aanmelding maken voor de collega’s van de WMO

(wet maatschappelijke ondersteuning )

Als blijkt dat na een aantal gesprekken met kind en/of  ouder(s)  meer ondersteuning nodig

is en voor langere termijn,  kan er samen met ouders  hulp aangevraagd worden door middel

van een Perspectief Plan  bij zorgaanbieders ( o.a. Parlan, GGZ, Actiezorg, Carehouse etc… )

die zijn ingekocht door de 7 westfriese gemeenten.

De schoolmaatschappelijk werksters zijn:

Annie Klompmaker a.klompmaker@koggenland.nl en Nancy Visser n.visser@koggenland.nl
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