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Inleiding 
Bij ons op school hebben wij schoolmaatschappelijk werk (SMW) , Zoë van Bergenhenegouwen, voor: 

• Kortdurende preventieve begeleiding aan kinderen (ongeveer 5 tot 6 gesprekken met uitloop naar 8 tot 10) 
Op deze school aangepaste werkzaamheden SMW vanwege samenwerking de Bank.  

• Kortdurende ondersteuning aan ouders (5 tot 6 gesprekken) 

• Consultatie, informatie en advies (aan ouders, leerkracht en IB) 

• Signalering, preventie en belangenbehartiging 

• Bijhouden van ontwikkelingen in de sociale kaart 

De Bank: 
In onze wijk Moerwijk bevindt zich de Kinderwinkel. De Kinderwinkel organiseert tal van activiteiten voor kinderen en 
tieners uit de buurt t/m 16 jaar. Aan het werk van de Kinderwinkel is al jaren ook een project verbonden op de P. 
Oosterleeschool: de Bank. De Bank is voor kinderen vanaf groep 4. 
Monique Djizani van de Kinderwinkel is een dag per week aanwezig om vertrouwelijke gesprekken te voeren met 

kinderen, die in een moeilijke situatie verkeren of er behoefte aan hebben om eens vertrouwelijk met iemand te 

praten. De gesprekjes gaan bv. over pesten, scheiden, overlijden en onzekerheid. Kinderen vinden het fijn om hun 

hart te luchten, hun zorgen of gevoelens te delen en even wat extra aandacht te krijgen. 

 
Doel 
De doelen van SMW: 

• Ondersteunen van basisscholen bij de uitvoering van passend onderwijs 

• Kijken naar wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen 

• Gebruik maken van de eigen kracht van kind en ouders en de mogelijkheden van school 

• Schakel tussen onderwijs en zorg  

De doelen van De Bank: 

De Bank is er voor een vertrouwelijk gesprek over wat het kind bezig houdt of dwars zit, een luisterend oor en extra 

aandacht voor het kind, zodat het kind zich gezien en gehoord voelt en hierdoor beter in zijn vel gaat zitten. 

 
Afspraken 
Van SMW:  

• Op vaste tijden aanwezig: dinsdag en donderdag 

• Leerkracht en IB ondersteuning 

• Actieve deelname aan een Interne Zorgcommissie (IZC) of Multidisciplinair Overleg (MDO)  

• Is zichtbaar en aanspreekbaar binnen school zodat de hulp laagdrempelig is 

• Er is toestemming van de ouders nodig 

In praktijk ondersteunt SMW bij: 

• Zelfvertrouwen 

• Sociale vaardigheden 

• Gedragsproblemen 

• Leerproblemen 

• Situatie thuis 

• Opvoedkundige vragen 

• Pesten 



  

 
SMW begeleidt kinderen: 

• Individueel en soms in groepsverband (op deze school alleen individueel)  

• Spelenderwijs via gesprekken en oefeningen  

• Gebruikmakend van ondersteunende materialen 

De Bank: 

            De Bank is aanwezig op dinsdag 

• Kinderen kunnen de gesprekken zelf aanvragen bij de groepsleerkracht, maar ouders van leerkrachten 

kunnen dit ook in gang zetten. 

• Ouders moeten toestemming geven. 

• Het kan eenmalig zijn of langdurig 

• Alleen of in een groepje 

 
Wat zijn de verschillen? 

• Bank praat alleen met kinderen en niet met ouders. 

SMW is schakel tussen kind, IB/leerkracht en externe hulp. 

• “Lichtere” en “zwaardere” gevallen (wel beide preventief). 

• SMW doet gesprekken waarbij hulp voor de ouder, kind of voor het gezin ingezet moet worden (kan nog 

steeds doorverwijzing naar preventieve hulp zijn zoals een training). Bank doet gesprekken waarbij er niets 

aan de situatie veranderd kan worden, maar waarbij het kind wel extra aandacht nodig heeft. 

• De gesprekken bij de Bank zijn semi vertrouwelijk. Indien er zaken worden besproken die voor de 

groepsleerkracht van belang zijn om te weten dan zullen ze met medeweten van de leerling gedeeld 

worden met de groepsleerkracht of met de intern begeleider. 

• Belangrijk: geen overlap! 

Ongeveer vier keer jaar komen de medewerkster van de Bank, de SMW-er en de IB’ers bijeen om te bespreken of 
de zorg rond een leerling moet worden opgeschaald van de Bank naar SMW of kan worden afgeschaald van SMW 
naar gesprekjes bij de Bank. En er wordt besproken of er vanuit de informatie die de IB’ers over leerlingen en/of 
thuissituaties hebben, ondersteuning voor een kind vanuit SMW of de bank nodig is.   
 

 
Informatie aan de ouders/verzorgers 
SMW en de Bank staan vermeld in de schoolgids.  
Ouders kunnen zelf naar SMW gaan om zich aan te melden.  
De aanmelding bij SMW kan ook via school gaan. De ouders worden hierbij betrokken en moeten eerst akkoord 
gaan. 
Aanmelding bij de Bank verloopt via school, maar ouders worden geïnformeerd en verlenen vooraf toestemming. 
 

 


