
Voor ouders, kinderen en basisscholen in Rotterdam Delfshaven 
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Een fijne tijd op school, dat wensen wij elk kind toe. Om goed en met plezier 
te kunnen leren, is het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten: thuis, 
op school en in de buurt. Gaat het met uw kind of leerling even niet zo lekker, 
om wat voor reden dan ook? Dan kunt u terecht bij de Schoolmaatschappelijk 
Werker (SMW’er) van SOL. Onze SMW’ers zijn werkzaam op de scholen zelf 
en vormen een veilige brug tussen kind, ouder, leerkracht en IB’er. 
 
Krachten versterken en talenten benutten 
Elke ouder maakt zich weleens zorgen om zijn of haar kind of heeft vragen over de 

ontwikkeling. Misschien heeft uw kind ergens last van of heeft uw gezin een ingrijpende 

gebeurtenis meegemaakt. Het kan dan fijn zijn als er iemand met u meedenkt: 

laagdrempelig, veilig en toegankelijk. Omdat ieder kind anders is, zoeken wij altijd 

samen met u naar een oplossing op maat. We versterken de krachten en benutten de 

talenten van kinderen, ouders en scholen. 

 

Wanneer kunt u terecht bij de Schoolmaatschappelijk werker? 
Wij helpen u bij enkelvoudige hulpvragen. Enkele voorbeelden van vragen waar onze 

SMW’er kinderen, ouders en school bij kan ondersteunen: 

• Merkt u dat uw kind of leerling wat onzeker is en zou u hem of haar daar meer bij 

willen helpen? 

• Bent u als ouders gescheiden en wilt u weten wat de SMW’er voor uw kind kan 

betekenen? 

• Heeft uw kind of leerling moeite met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis? 

• Heeft uw kind of leerling geen plezier meer op school of lukt het niet om vriendjes te 

maken?  

• Ervaart u als ouder moeilijkheden in de opvoeding van uw kind? 

 

Wat kunt u als ouder van ons verwachten? 
Wij zijn er voor u en uw kind. Maakt u zich zorgen om uw kind, heeft u opvoedvragen of 

andere vragen, neemt u dan contact met ons op. 
• Ieder kind is anders. Daarom zoeken wij altijd samen met u naar een oplossing op 

maat. 

• We gaan vertrouwelijk om met de informatie uit de gesprekken. Dit betekent dat onze 

Schoolmaatschappelijk Werker met u bespreekt wat de volgende stappen zijn en 

welke informatie wij met anderen delen. Hier hebben wij uw toestemming voor nodig. 

• Kan onze SMW’er u niet zelf helpen, dan bespreken we samen waar u het beste 

terechtkunt met uw hulpvraag. 

• Om u en uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden, registreert de 

Schoolmaatschappelijk werker in het Systeem Signaleren en Samenwerken (SISA).
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Wat kunt u als school van ons verwachten? 
Onze Schoolmaatschappelijk werkers zijn er voor de leerkrachten en de Intern 

Begeleiders. We werken nauw met elkaar samen en zijn de schakel tussen school, ouder 

en leerling. Vanuit onze kennis bieden wij advies en ondersteuning op uiteenlopende 

gebieden. 

• Om de continuïteit te borgen, hebben we korte lijntjes met onze collega’s van het 

wijkteam, welzijn en zorg. 

• Doordat we verbonden zijn aan school, kennen we de schoolverbanden en het 

dagelijks reilen en zeilen van de school. 

• We hebben twintig jaar ervaring met stadse schoolproblematieken en werken voor en 

samen met uiteenlopende doelgroepen en partners, zoals het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. 

• We zijn flexibel, proactief, alert 

en betrokken.  

• Scholen kunnen bij ons terecht 

met vragen rondom het sociaal 

emotioneel ontwikkelen van 

een leerling, zowel individueel 

als groepsgericht. 

• We bieden 

schoolondersteuning aan 

leerkrachten en IB’ers, gericht 

op het sociaal emotioneel 

welbevinden van het kind. 

• In overleg met de ouderconsulenten van onze scholen geven we o.a. voorlichting aan 

ouders om hen te helpen en te ondersteunen bij de opvoeding. 

• We registreren in het Systeem Signaleren en Samenwerken (SISA).  

 

Meldcode Veilig Thuis 
Onze Schoolmaatschappelijk Werkers werken in samenwerking met de basisscholen 

volgens de meldcode Veilig Thuis. Dat wil zeggen dat wij bij vermoedens van huiselijk 

geweld of kindermishandeling aan de hand van 5 stappen met elkaar bepalen of we een 

melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Deze 

meldcode geldt voor alle professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, 

de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie. 

 

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid, 

www.rijksoverheid.nl.



Contact 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken met de SMW’er van school? Neemt u 

dan direct contact op of via de leerkracht of de Intern Begeleider van school. Tijdens 

een intakegesprek bekijken wij samen met u wat wij voor u en uw kind kunnen 

betekenen. 

 

Kijk voor meer informatie over SOL op www.solnetwerk.nl.

Contactgegevens


