
Schoolmaatschappelijk werk 

Ouders willen dat hun kind een fijne tijd heeft in zijn schoolse leven, of dit nou is op de 

voorschool, de basisschool of in het voortgezet onderwijs. Een kind moet alle kansen krijgen 

om zijn talenten te ontwikkelen en zichzelf te ontplooien; een blij en vrolijk kind, zowel thuis 

als op school. 

Maar dit is helaas niet altijd het geval. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens mee zit, vaak 

boos is, zich teruggetrokken gedraagt, brutaal is of zich juist moeilijk kan concentreren. U 

vraagt zich af of uw kind wel voldoende zelfvertrouwen heeft of dat er ondersteuning nodig is 

bij het leren. Misschien is er in de thuissituatie iets aan de hand, waarop uw kind emotioneel 

reageert. Allemaal voorbeelden van zorgen waarmee u als ouder kunt zitten en die de 

ontwikkeling van uw kind belemmeren. Dan is het goed contact op te nemen met de 

schoolmaatschappelijk werker. Dit kan via de intern begeleider van school en de leerkracht of 

leidster van uw kind. De schoolmaatschappelijk werker kan u snel verder helpen.   

Het kan ook zijn dat de school zich zorgen maakt over de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van uw kind. In dat geval neemt school contact op met u en gezamenlijk wordt beslist of het 

schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld. 

Hulpverlening en ondersteuning 

De schoolmaatschappelijk werker kijkt samen met u op welke wijze uw kind zo snel mogelijk 

geholpen kan worden. Het uitgangspunt is een zo licht mogelijke combinatie van 

hulpverlening en ondersteuning op school. Dit kan in de vorm van kindgesprekken, zowel 

individueel als in groepsverband en ouderondersteuning. De schoolmaatschappelijk werker 

gaat hierbij altijd uit van de eigen kracht van het kind en van u als ouder. Als het nodig blijkt, 

kan zij u op weg helpen naar andere vormen van ondersteuning en hulpverlening buiten de 

school. 

Ook kan het zijn dat u worstelt met een opvoedvraag. De schoolmaatschappelijk werker zal u 

graag helpen met praktische tips en weet de weg als u meer ondersteuning nodig heeft.  

De schoolmaatschappelijk werker 

Mijn naam is Serap Kilic en ik werk al een tijdje op de Al Qoeba school. Ik ben aanwezig op 

de donderdag. U kunt mij bellen of mailen en anders een boodschap achterlaten bij de 

administratie. Mijn contactgegevens zijn: telnr. 06-41828716 en email s.kilic@smw-

basisschool.nl 

Mocht u inhoudelijk meer informatie willen dan kunt u ook een kijkje nemen op de website 

www.smw-basisschool.nl 

Goed om te weten 

De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en zij heeft 

geheimhoudingsplicht. De schoolmaatschappelijk werker vraagt u altijd toestemming voor 

gesprekken met uw kind.  



Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat de 

schoolmaatschappelijk werker samenwerkt met u als ouder en met de intern begeleider en 

leerkracht of leidster van de school. 

De dienstverlening van de schoolmaatschappelijk werker is kosteloos 

 


