Schoolmaatschappelijk werk
Blijf er niet mee rondlopen

FL 015-mei 2010

Blijf er niet mee rondlopen
Bart (7) wordt regelmatig zomaar erg boos in de klas.
Frida (9) trekt zich terug in haar eigen wereldje.
Stella (5) wordt flink gepest met haar rode haar en sproeten.
Patrick (11) rookt sigaretten en draait dag en nacht keiharde muziek.
Frank (16) heeft veel ruzie thuis met zijn ouders en Esther (14) voelt
zich onzeker en wil niet meer naar school.

Op school gaan de prestaties van deze kinderen achteruit.
De leerkracht ziet dat de kinderen niet lekker in hun vel zitten. Speelt
er thuis iets? Maar wat? En hoe pak je dit aan? Hoe krijg je ze weer
bij de les? Jongeren, ouders en leerkrachten kunnen bij het schoolmaatschappelijk werk aankloppen voor advies en begeleiding. Door
problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren, te bespreken èn
goed aan te pakken, kan de situatie voor het kind snel worden verbeterd. In de klas, spelend en pratend met andere kinderen leren kinderen zich emotioneel en sociaal te ontwikkelen. Als kinderen problemen hebben, verandert hun gedrag in de klas en nemen hun leerprestaties vaak af. Leerkrachten en leerlingbegeleiders zien vaak als
eersten dat het minder goed gaat met een kind. Ze zien dat er iets
aan de hand is, maar ze hebben vaak niet de tijd om daar met het
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kind en/of de ouders over te praten.
Het kind heeft extra zorg en begeleiding nodig en die kan worden
gegeven door het choolmaatschappelijk werk. Leerkrachten die signalen
oppikken kunnen daar in een vroegtijdig stadium al mee naar de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker zal in
gesprekken nagaan wat er speelt.
Door kinderen en/of ouders zo vroeg
mogelijk te helpen, kan verergering
worden voorkomen. Rivas schoolmaatschappelijk werk is er in het
basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs.

Quote:
'Wij waren boos op Richard toen hij
elke keer met onvoldoendes thuiskwam. Het kon hem ook niets meer
schelen. Wat er speelde? We
hadden geen idee. We zijn geen
praters. Na de gesprekken met het
choolmaatschappelijk werk gaat het
beter met hem en met ons.' Els en
Huub, ouders van Richard (15)
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Rivas Maatschappelijke Dienstverlening
Rivas Schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van Rivas
Maatschappelijke Dienstverlening. Rivas Maatschappelijke dienstverlening biedt in de Alblasserwaard, Vijfherenlanden en de
Gemeente Lingewaal toegankelijke, laagdrempelige en kosteloze
hulp dicht bij de mensen, waaronder:
z

Algemeen Maatschappelijk werk
Jeugdmaatschappelijk werk
z Bedrijfmaatschappelijk werk
z Thuisbegeleiding/Reset
z
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Rivas Schoolmaatschappelijk werk is actief op
verschillende scholen in het basis- en voortgezet
onderwijs in de gemeenten:
Alblasserdam, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom,
Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Lingewaal,
Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Vianen en Zederik.

Meer informatie
Voor meer informatie en/of aanmelding is er elke werkdag tussen
8.30 uur en 17.00 uur een maatschappelijk werker beschikbaar bij de
Centrale Toegang
Telefoon: (0183) 64 35 71
Email: centrale.toegang@rivas.nl

Kleine en grote problemen
Kinderen kunnen met iets zitten wat thuis speelt; ruzie tussen de
ouders of met broertjes en zusjes, financiële zorgen van de ouders of
verzorgers, een scheiding, het overlijden van iemand in de naaste
omgeving. Ouders merken dat er iets is; het kind gedraagt zich
anders, is hyperactief, is sneller bang, heeft enge dromen, hoofdpijn,
buikpijn of plast in bed. Minder eten en slechter slapen kan ook een
teken zijn dat het kind met iets rondloopt. Jongeren uiten zich vaak
door te experimenteren met muziek, sigaretten, alcohol en drugs. In
de pubertijd is het soms onmogelijk voor ouders en leerkrachten om
met ze te praten. De leerkracht merkt dit ook; de jongere is niet meer
gemotiveerd en haalt slechte cijfers; ook kan hij of zij de sfeer in de
klas behoorlijk bepalen. Tijd voor actie dus. De schoolmaatschappelijk
werker kan aan de kleine en grote problemen iets doen!

Maak een afspraak
Soms komt een leerkracht naar de schoolmaatschappelijk werker.
Een andere keer is het de leerling die een praatje wil maken of zijn
hart wil luchten. Ouders bellen soms zelf, omdat ze over hun kind,
over opvoeding, of over concrete problemen in het gezin willen
praten. Wie het initiatief neemt, maakt niet uit. Als onafhankelijk
persoon zal de schoolmaatschappelijk werker altijd luisteren, in
gesprek gaan en in actie komen, zodat de situatie voor iedereen
verbetert.
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Dit kunt u verwachten

De schoolmaatschappelijk werker doet meer

De schoolmaatschappelijk werker heeft regelmatig overleg met de
intern begeleiders van de school. Hij of zij is op verzoek van kinderen
en/of ouders op school aanwezig. De schoolmaatschappelijk werker:
z geeft informatie en advies aan ouders en kinderen,
z onderzoekt de oorzaken van de problemen,
z begeleidt de jongere en/of ouders,
z geeft docenten en interne leerlingcoördinatoren advies,
z verwijst de kinderen als het nodig is naar relevante
hulpverlening.

Op sommige scholen verzorgt de schoolmaatschappelijk werker
ouder- en/of themabijeenkomsten; bijvoorbeeld over opvoeding,
pesten, seksualiteit. Ook organiseert de schoolmaatschappelijk
werker oudercursussen, zoals 'Opvoeden & zo' en 'Beter omgaan
met pubers'. Voor de kinderen en pubers van acht tot en met zeventien jaar zijn er de sociale vaardigheidstrainingen. Deze worden
samen met Rivas Jeugdmaatschappelijk werk georganiseerd.

Gesprekken en begeleiding
De schoolmaatschappelijk werker zal allereerst een helder en
compleet beeld willen krijgen van de problemen. Wat speelt er?
Hoe ervaart het kind de situatie? Hoe zien de ouders en de leerkrachten dit? In een aantal gesprekken met de ouders en als het
nodig is, de jongere, geeft hij of zij begeleiding om de problemen te
verminderen en/of op te lossen. De schoolmaatschappelijk werker
kent de jeugd- en jongerenhulpverlening door en door en weet
precies waar het kind het beste verder kan worden geholpen. In het
basisonderwijs worden de ouders altijd geïnformeerd en betrokken bij
de gesprekken. Bij het voortgezet onderwijs ligt dat anders; de jongeren worden gestimuleerd om met de ouders in gesprek te gaan.
Wat verder belangrijk is; de schoolmaatschappelijk werker heeft een
beroepsgeheim en zal dus in principe nooit zonder toestemming van
de adviesvrager contact opnemen met anderen.

Quote:'Soms zie je dat een leerling met iets rondloopt, maar heb je
het gewoon te druk om uit te zoeken wat er speelt.' Els (29), leerkracht
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Quote: 'Ik kan alles dan overlaten aan de schoolmaatschappelijk
werker. Zij houdt me op de hoogte en geeft me tips wat te doen.'
Maarten (37), leerkracht
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