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Maakt u zich zorgen over uw kind? 
 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Informatie voor ouders 
 
Misschien maakt u of de school zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind?  
In dat geval kan er contact worden opgenomen met de schoolmaatschappelijk werker van 
+Support, die aan de school verbonden is. Uiteraard gebeurt dit alleen met uw toestemming. 
Hier leest u hoe dit in zijn werk gaat. 
 

Het schoolmaatschappelijk werk 
Het maatschappelijk werk op school draagt bij aan het versterken van de positie van uw kind 
binnen de school, het gezin en de maatschappij. Doelstelling is de ontwikkeling van leerlingen  
zo goed mogelijk te laten verlopen. Vroegtijdig signaleren van problemen die in de schoolsituatie 
tot uiting komen is hierbij van belang. 
+Support biedt professionele, onafhankelijke en direct beschikbare hulp. Deze richt zich op 
verbetering van de kwaliteit van het bestaan. +Support streeft ernaar dat iedereen op een 
gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving. 
De schoolmaatschappelijk werkers van +Support kunnen in veel gevallen direct hulp bieden  
en zijn zeer goed op de hoogte van de verschillende hulpverlenende instanties in de regio.  
Zij kunnen u daarom, als dat nodig is, snel met de juiste instantie in contact brengen. 
Uitgangspunt hierbij is dat elke te ondernemen stap van te voren met u wordt overlegd. 
 

Hoe gaat het in zijn werk? 
U of de school maakt zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. In dat geval 
kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker van +Support , die aan de school 
verbonden is. In een kennismakingsgesprek bespreekt de schoolmaatschappelijk werker welke 
zorgen er met betrekking tot uw kind zijn en welke vragen u heeft. Dit gesprek kan bij u thuis of 
op de school plaats vinden. Als dat nodig is kan er direct kortdurende hulp geboden worden.  
Is er specifieke of meer uitgebreide hulp nodig, dan wordt u in contact gebracht met de juiste 
instantie. De school-maatschappelijk werker houdt gedurende de ondersteuning contact met de 
school.  Hij of zij neemt deel aan het zorgoverleg op school en kan ondersteuning bieden aan de 
leerkrachten. Dit gebeurt altijd in overleg met u. 
 

De aanmelding 
Als de leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind dan wordt  
dit met de intern begeleider of de directeur besproken. Daarna zal de leerkracht of de intern 
begeleider dit met u bespreken. De school kan u het telefoonnummer van de school-
maatschappelijk werker geven. Na aanmelding neemt de schoolmaatschappelijk werker 
vervolgens binnen veertien dagen contact met u op. 
 


