Zetje in de rug bij vragen over opvoeding en kindgedrag
Drimmelen, 28 augustus 2012 - Trema Welzijn biedt schoolmaatschappelijk werk aan in Drimmelen.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Het schoolmaatschappelijk werk van Trema Welzijn is een partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG). Om de ouder/verzorger nog beter te kunnen informeren of ondersteunen kan afstemming met
samenwerkingspartners (zoals Thebe, GGD, JGZ, MEE, Surplus, JUZT en BJZ) plaatsvinden. Op de website
www.cjgdrimmelen.nl vindt u laagdrempelige informatie over opvoeden en opgroeien.
Ontwikkeling
Wanneer een kind op 4-jarige leeftijd naar de basisschool gaat, breekt een belangrijke fase aan. Kinderen gaan de
wereld om zich heen verkennen. Ze groeien op van kleuter tot puber. Dit gaat niet altijd zonder strubbelingen.
Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet goed gaat.
Omdat deze periode belangrijk is voor het verdere leven, is er op de basisscholen -naast aandacht voor het leren
lezen, rekenen en schrijven- ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Een kind dat
lekker in zijn vel zit, kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat problemen heeft.
Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Indien een ouder of de leerkracht zich zorgen maakt over een kind of wanneer problemen ontstaan, gaan ouders
en leerkrachten daarover met elkaar in gesprek. In de meeste gevallen is dit voldoende en vinden zij een
oplossing bij de zorgen of problemen rond het kind. Wanneer er echter zorgen blijven bestaan, dan kunt u als
ouder daarmee terecht bij de schoolmaatschappelijk werker.
Voorbeelden op het gebied van opvoedingsvragen:
• u wilt weten of u anders met uw kind zou kunnen omgaan
• u heeft het gevoel dat u er alleen voor staat
• u beleeft geen plezier meer aan uw kind
• door ingrijpende gebeurtenissen (zoals bijv. overlijden, verhuizing of echtscheiding) vraagt u zich af hoe uw
kind het beste ondersteund kan worden
Voorbeelden op het gebied van kindgedrag:
• uw kind heeft vaak ruzie
• uw kind is lusteloos of juist overactief
• uw kind heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten
• uw kind is weinig weerbaar
• uw kind heeft weinig zelfvertrouwen en uit zich onzeker
De schoolmaatschappelijk werker zal samen met u bekijken wat de beste hulp is voor u en uw kind. Indien
begeleiding opgestart wordt binnen het schoolmaatschappelijk werk zullen, afhankelijk van de hulpvraag,
gesprekken gestart worden met u en/of uw kind. In het geval van problemen of zorgen bij kinderen tot 8 jaar
bestaat de begeleiding uit gesprekken met ouders en leerkrachten. Vanaf een leeftijd van 8 jaar worden ook
gesprekken met kinderen aangegaan.
Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?
Ouder-/ kindgesprek: Als u of de school een beroep doet op de schoolmaatschappelijk werker, zal deze een
gesprek met u als ouder/verzorger aangaan. Samen bespreekt u uw zorgen en wordt naar een passende oplossing
gezocht. Vaak zijn er maar enkele gesprekken nodig om u weer op weg te helpen. Ook biedt het
schoolmaatschappelijk werk ondersteuning in de vorm van trainingen; sociale vaardigheidstrainingen en een
coachingstraject voor Kinderen in Echtscheidingssituaties (KIES). In de nabije toekomst zal het
schoolmaatschappelijk werk ook een weerbaarheidstraining (Rots en Water) aan gaan bieden. Wanneer
begeleiding door schoolmaatschappelijk werk niet voldoende blijkt te zijn, kan de schoolmaatschappelijk werker u
adviseren en verwijzen naar professionele hulpverlening buiten school. Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk
werker de leerkracht ondersteunen in de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.
Natuurlijk zijn alle gesprekken tussen u en de schoolmaatschappelijk werker vertrouwelijk.
Hoe komt u met de schoolmaatschappelijk werker in contact?
U kunt zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker, of daarnaar verwezen worden door een
leerkracht of intern begeleider. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker
van Trema Welzijn Thera Arends (Thera.arends@trema.org).Ook kunt u telefonisch contact opnemen via het
kantoor van Trema Welzijn in Raamsdonksveer: 0162-520387.

