
 

 

  

In deze folder staat kort en bondig uitgelegd op welke manier het schoolmaatschappelijk werk 

(SMW) op de basisscholen in de gemeente Hollands Kroon is georganiseerd. Het is bedoeld voor 

alle medewerkers op de basisscholen.  

SMW op de basisscholen in Hollands Kroon 

Incluzio Hollands Kroon voert  SMW uit 

Alle SMW-ers op basisscholen in de gemeente 

Hollands Kroon werken bij Incluzio Hollands 

Kroon. Incluzio Hollands Kroon levert sinds juli 

2016 zorg en ondersteuning in Hollands Kroon . 

Incluzio voert alle taken in het kader van de 

Jeugdwet, Wmo en basisvoorzieningen uit. Wij 

ondersteunen  alle inwoners van 0 tot 100+ jaar, 

die beperkingen ondervinden en kort-of 

langdurend extra hulp kunnen gebruiken. Hier  

hoort ook SMW bij. 

Incluzio werkt met wijkteams in de 22 kernen 

Incluzio heeft vier wijkteams die bestaan uit een 

grote diversiteit aan jeugd- en wmo 

medewerkers.  De medewerkers bieden 

ambulante  ondersteuning  aan de inwoners van 

Hollands Kroon. De wijkteams geven ook 

groepstrainingen, bijvoorbeeld aan kinderen op 

gebied van weerbaarheid of aan volwassenen op 

gebied van autisme en hoe hiermee om te gaan 

als een kind autisme heeft. 

Ondersteuning zo dichtbij mogelijk organiseren 

Incluzio Hollands Kroon en het 

Samenwerkingsverband zijn vanaf schooljaar 

2017/2018 met een nieuwe aanpak gestart: het 

SMW op de basisscholen is geïntegreerd in het 

werk van de jeugdwijkteams. Deze aanpak dient 

meerdere doelen: 

De (zorg)keten wordt verkort. 
Er kan sneller geschakeld worden op 
onderwijs-zorg arrangementen.  
Er is een beter coördinatie. 

Aan elke basisschool is een SMW-er gekoppeld 

die eens in de twee weken op school aanwezig is. 

In overleg kan de frequentie anders zijn.  

Werkwijze SMW-ers 

Voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk 

gelden de volgende uniforme afspraken: 

Er is één vaste SMW-er per school. 
We gebruiken in communicatie en verwijzing 
naar deze functie, de term 
‘schoolmaatschappelijk werker’ en niet ‘het 
wijkteam’ om het laagdrempelig te houden. 
Dus onderwijsmedewerkers en SMW-ers 
gebruiken in hun uitingen deze titel. 
De SMW-er voert kortdurende begeleiding uit 
– dus ca. vijf gesprekken.
De SMW-ers gaan in op vragen rondom
opgroeien en opvoeden.
Het SMW biedt ondersteuning aan kinderen,
ouders/opvoeders en medewerkers van
school.
Gesprekken / ondersteuning kan zowel op
school als thuis bij gezinnen plaatsvinden. De
SMW-er stemt dit met de gezinnen af.

Route aanmelding  

De route van aanmelding verloopt als volgt: 

1. School gaat in gesprek met ouder(s) /
opvoeder(s) en maakt zorgen/signalen
rondom het gedrag bespreekbaar.

2. Tijdens dit gesprek wordt de inschatting
gemaakt of aanmelding bij het SMW
wenselijk is.

3. De betrokken onderwijskracht doet een
aanmelding bij het SMW, vanuit gesprek met
ouders/verzorgers en vult hiervoor het



aanmeldformulier in. 
4. De SMW-er neemt n.a.v. het

aanmeldformulier contact op met ouders en
de  betrokken onderwijsmedewerker om een
afspraak te maken voor een gesprek.

5. De SMW-er en de betrokken
onderwijsmedewerker bespreken met elkaar
op welke manier de onderwijsmedewerker
betrokken wordt. Dit gebeurt met
toestemming van de ouders/verzorgers.

N.B. Als blijkt dat de ondersteuningsbehoefte 
groter is dan geboden kan worden door het SMW  
dan wordt er verwezen naar het wijkteam. Het 
gaat dan om langdurende en/of meer complexe 
vragen. De betrokken leerkracht kan dit 
beoordelen of samen met de SMW-er bespreken. 
Het feit dat de SMW-er werkzaam is vanuit 
dezelfde organisatie als de wijkteams, maakt dat 
de doorverwijzing snel verloopt. 

N.B. 2 Ouders/verzorgers kunnen uiteraard ook 
zelf het SMW benaderen voor een afspraak. 

Vervolg via het wijkteam 
Na aanmelding bij het wijkteam, is er een 
onderzoek naar de situatie en de 
ondersteuningsvraag van kind en gezin. De  
wijkteammedewerker bespreekt met het gezin 
welke opties er zijn voor passende zorg. Het  
wijkteam beschikt, naast eigen teams met  
specialisten, over een palet aan in te zetten zorg- 
en welzijnsorganisaties. Ook werkt zij samen met 
de JGZ van de GGD. Doel is altijd om gezinnen in 
hun  eigen kracht te zetten, zodat zij weer 
zelfstandig verder kunnen. Het wijkteam houdt 
de regie en zorgt dat alle zorg en ondersteuning 
goed met elkaar wordt afgestemd. 

Zorgen rondom kindermishandeling 
Zowel de basisscholen als het SMW hanteren de  
wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Deze wet geeft voor elke 
professional in zorg, welzijn en onderwijs een 
afwegings- en handelingskader bij vermoedens 
van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Visie op privacy 

Uitwisseling van informatie over de voortgang in 

de ondersteuning van een kind of gezin wordt 

door de SMW-er gestimuleerd. Hierbij dient wel 

rekening gehouden te worden met de wetgeving 

op de privacy – de AVG. Deze geldt voor alle 

betrokken partijen. Het motto van SMW-ers is: 

we praten mét en niet óver kinderen en gezinnen. 

We vragen  dan ook te allen tijde toestemming 

aan ouders / verzorgers om informatie te delen 

met bijvoorbeeld de betrokken IB-er of 

leerkracht. Wanneer er geen toestemming is om 

specifieke  informatie te delen, dan mag dit ook 

niet. De ondergrens hierin is altijd de veiligheid 

van het kind. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scholen Noord Wijkteammedewerker  Contactgegevens 

RKBS Sint Jan en OBS De zandhorst Isabel Martinez Basjes 

@: isabel.basjes@wijkteam-hollandskroon.nl 

T: 06-8251 2883 

RKBS H. Henricus Svenja van Hees 

@: svenja.vanhees@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-86833916 

OBS De Kei Esther Slobbé 

@: esther.slobbe@wijkteam-

hollandskroon.nl T: 06-3091 8483 

ABBS De Meertuin Daisy van der Beek 

@: daisy.vanderbeek@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-30902387 

Scholen Oost Wijkteammedewerker  Contactgegevens 

OBS De Span PCBS De Branding Annemiek Boersma 

@: annemiek.boersma@wijkteam-hollandskroon.nl 

T: 06-30731036 

BS Creiler Woud Sabina van Gelder 

@: sabina.vangelder@wijkteam-hollandskroon.nl

T:  06-2203 4165 

OBS De Peppel, RKBS Titus Brandsma 

en PCBS de wegwijzer Shanna Anema 

@: shanna.anema@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-8251 4883 

PCBS Het Baken Arlena Pardon 

@: arlena.pordon@wijkteam-hollandskroon.nl 

T: 06-3012 0008 

RKBS Don Bosco Tim Laan
@: tim.laan@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-12580709

OBS De Triangel Maaike  Godwaldt 

@: maaike.godwaldt@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-2234 7249 

OBS De Zilvermeeuw Arlena Pardon 

@: arlena.pordon@wijkteam-hollandskroon.nl 

T: 06-3012 0008 

Scholen Zuid Wijkteammedewerker  Contactgegevens 

OBS De Mient 

Charissa Heijl/Karin van der Oord 

@: charissa.heijl@wijkteam-hollandskroon.nl 

T: 06-2207 0924 

@: karin.vanderOord@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06- 2006 7715 

Anthonius 

Charissa Heijl/ Karin van der Oord 

@: charissa.heijl@wijkteam-hollandskroon.nl 

T: 06-2207 0924 

@: karin.vanderOord@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06- 2006 7715 

OBS De Snip 
Lauranne van Uitert 

@: lauranne.vanuitert@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-1280 6094 

RKBS De Marinx 
Elise Hauwert 

@: elise.Hauwert@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-5337 5577 

Scholen  West Wijkteammedewerker  Contactgegevens 

OBS De Tweewegen Anouk Visser 

@: anouk.visser@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-10001497 

OBS Op Avontuur Petra Ooms 

@: petra.ooms@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-8220 0449 

OBS de Sluis Cees Jans 

@: cees.jans@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-12901310 

RKBS De Spoorbuurt Amanda Plantinga 

@: amanda.plantinga@wijkteam-hollandskroon.nl 

T: 06-22938188 

OBS De Meerpaal Cees Jans 

@: cees.jans@wijkteam-hollandskroon.nl

T: 06-12901310 




