
     De samenleving wordt er niet eenvoudiger 

op en dat is ook zichtbaar in de veranderen-

de relatie tussen ouder(s)/verorger(s) en 

kinderen. Opvoeden is niet meer zo vanzelf-

sprekend, maar is een voortdurend  proces 

van aftasten en onderhandelen geworden. 

Omdat veelal beide ouders deelnemen aan 

het arbeidsproces is er minder tijd voor het 

contact met kinderen. Ook het aantal kin-

deren dat in onvolledige of problemati-

sche gezinssituaties opgroeit, neemt toe. 

Opvoedingstaken worden daarmee voor 

een gedeelte overgedragen aan het on-

derwijs.  Daarnaast neemt de diversiteit 

in de samenleving toe, zichtbaar in  ver-

schillende normen en waarden die wor-

den gehanteerd in opvoedingsrelaties. 

Dat alles is van invloed op de ontwikke-

ling van kinderen in het algemeen en 

op de leerprocessen op school in het 

bijzonder. 

Opvoeding, onderwijs en vrije tijd 

raken meer en meer met elkaar ver-

bonden en hebben invloed op elkaar. 

De school kan zich niet meer beper-

ken tot het leren alleen, maar zal in 

toenemende mate aandacht moeten 

hebben voor andere aspecten van 

de ontwikkeling van kinderen. 

Schoolleiding, mentoren en docen-

ten krijgen door deze ontwikkeling 

meer behoefte aan samenwerking. Tel: 0546-488488 

 

Locatie Tubbergen 

Mevr. B. Kesselaar 

E-mail: b.kesselaar@canisius.nl 

 

Locatie Almelo 

Mevr. I. Luttikhuis 

E-mail: i.luttikhuis@canisius.nl 

 

Algemeen telefoonnummer: 0546-488488 

Schoolmaatschappelijk werk: 

Informatie voor teamleiders, 

mentoren, docenten en OOP. 
Contactgegevens  

 (Schoolmaatschappelijk werk) 

Aanmelden 

Een ieder kan zich bij ons melden, zowel ouder(s)/

verzorger(s), leerlingen en alle betrokkenen binnen 

onze school, voor kennismaking en/of het delen 

van de zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over  schoolmaatschappe-

lijk werk neem dan gerust contact met ons op. Zie 

onderstaande contactgegevens. 

SMW 
Schoolmaatschappelijk 

werk 



Tel: 0546-488488 

 

 

 

Vormgeving van de zorgverbreding in het 

onderwijs. 

Psychosociale hulpverlening aan leer-

lingen en ouder(s)/verzorger(s). 

Informatieve hulpverlening aan leer-

lingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s 

van onze  school. 

Verwijzing en coördinatie, maar ook pre-

ventie en consultatie. 

Signalering en belangenbehartiging met 

betrekking tot het schoolklimaat. 

Registratie en rapportage. 

 

Intern Zorgteam: teamleider/mentor en smw. 

Extern Zorgteam: teamleider/smw/

orthopedagoog/schoolarts ggd/amw/

leerplichtambtenaar en politie.  

 

 

Kernaspecten: 

Het belangrijkste aspect van schoolmaatschappelijk 

werk is de brugfunctie tussen kind, ouder(s)/

verzorger(s), school en (jeugd)zorginstellingen. 

Uitgangspunt in de begeleiding is het kind bij wie de 

ontwikkeling stagneert. De schoolmaatschappelijk 

werker richt zich op degenen die invloed hebben op de 

situatie. Enerzijds zijn dit de ouder(s)/verzorger(s), 

die direct de omstandigheden bepalen waarin kin-

deren opgroeien en anderzijds zijn dat de docenten, 

die dagelijks met het kind werken. 

Aanbod trainingen: 

Sociale vaardigheden training (SOVA). 

Faalangstreductie training (FRT). 

Examenvreesreductie training (EVRT) 

Lotgenoten groep rouw. 

Jongeren en scheiding (JES). 

Signalering: 

Merk je dat een leerling niet lekker in zijn vel zit , zich 

anders gedraagt dan ervoor, er sprake is van hoge 

absentie of opvallende slechte prestaties neem dan 

gerust contact met ons op. Kortom maak je je zorgen, 

deel ze dan met ons. 

Meer weten? 

Locatie Tubbergen  Locatie Almelo 

Mevr. B. Kesselaar                    Mevr. I. Luttikhuis 

b.kesselaar@canisius.nl                   i.luttikhuis@canisius.nl 

 

Taken 

Schoolmaatschappelijk werk: 

SMW 
Schoolmaatschappelijk 

werk 

Informatie voor ouder(s)/verzorger(s) 


