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Laagdrempelige hulp voor  
leerlingen, ouders en verzorgers 
Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs 
 

Meer informatie
Schoolmaatschappelijk werk is 
onderdeel van MEE & de Wering. 
Wilt u in contact komen met een 
schoolmaatschappelijk werker? 
Of heeft u een vraag of klacht over 
schoolmaatschappelijk werk? 
Neem dan contact met ons op:

MEE & de Wering 
Tel. 088 - 0075 000
info@meewering.nl
www.meewering.nl

MEE & de Wering is ISO 9001:2015 gecertificeerd 

Vertrouwelijk

Schoolmaatschappelijk 
werkers gaan zorgvuldig om 
met alle informatie over u en 
uw kind. 

Het delen van informatie gaat 
altijd met u in overleg.
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• ‘Mijn zoon vindt geen aansluiting  
    bij andere kinderen. Er klopt iets  
    niet, maar wat?’
• ’Mijn dochter is dagenlang van slag 
    als zij een onvoldoende haalt.  
    Hoe moet ik hiermee omgaan?’
• ‘Waarom praten mijn kinderen niet 
    over wat de scheiding met hen  
    doet?’

Elke ouder of opvoeder heeft wel 
eens zorgen om zijn of haar kind. 
Soms is het fijn als iemand even 
met u meedenkt. Bijvoorbeeld over 
een keuze die u moet maken in de 
opvoeding. Soms is er meer aan de 
hand en heeft uw kind professionele 
hulp nodig. Bijvoorbeeld na een 
heftige gebeurtenis. Dan kunt u 
terecht bij het schoolmaatschappelijk 
werk.

 
Wat is schoolmaatschappelijk werk?
Schoolmaatschappelijk werk is 
een laagdrempelige vorm van 
hulpverlening voor kinderen, hun 
ouders/verzorgers, betrokken leraren 
en begeleiders.  
Bij een schoolmaatschappelijk 
werker kunt u vragen stellen en uw 
zorgen delen. Denk aan vragen over 
opvallend gedrag, pesten, schooluitval, 
faalangst, opvoeding, problemen in 
het gezin of problemen met slapen 
of eten. De schoolmaatschappelijk 
werker is er ook voor de leerlingen 
die het moeilijk hebben op school 
of thuis, of andere persoonlijke 
problemen willen bespreken.

Wij werken ook samen met andere 
deskundigen op het gebied van 
jeugdzorg.

Wat doet een schoolmaatschappelijk 
werker?
De schoolmaatschappelijk werker: 
• kan u tips en adviezen geven over  
   omgaan met een moeilijke situatie;
• kan inschatten of en welke hulp 

nodig is voor uw kind;
• verwijst uw kind eventueel door 

naar een geschikte hulpverlener of 
coach;

• kan bemiddelen tussen gescheiden 
ouders; 

• begeleidt ouders bij het ontwikkelen 
van sociale en pedagogische 
vaardigheden.

Moet ik betalen voor de hulp?
De hulp van een schoolmaatschappelijk
werker is gratis. 

Wacht niet te lang! 
Hoe klein of groot uw vraag ook is, 
neem gerust contact op met het 
schoolmaatschappelijk werk. 
Maakt u zich zorgen over uw kind? 
Klop dan liever te vroeg aan dan te 
laat. Zeker als het gaat om uw kind. 

Hoe help ik mijn kind?

Laagdrempelige 
hulp voor leerlingen, 
ouders en verzorgers 
in het basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs. 

 


