Inloopspreekuur Ondersteuning bij opvoeding
Steeds vaker krijgen we te maken met opvoedvragen of problemen bij hun leerlingen en de ouders
thuis. Op het moment dat deze vragen niet school gerelateerd zijn, is het fijn als een deskundige op
school aanwezig is waar leerlingen, ouders, maar ook leerkrachten zonder afspraak binnen kunnen
stappen om hun vraag of probleem te bespreken.
Daarom is er vanaf nu een inloopspreekuur op onze school. Het spreekuur is een initiatief van
Centrum Jeugd & Gezin (CJG), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Stichting
Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Iedere week is er een deskundige op
school aanwezig waar ouders, leerlingen en leerkrachten vrijblijvend met al hun vragen binnen
kunnen lopen. Afhankelijk van de gestelde vraag beantwoordt de deskundige deze ter plekke, of
geeft advies over mogelijke vervolgstappen.
Iedere week is één van de drie deskundigen aanwezig. Hoewel iedere deskundige gespecialiseerd is
in een eigen werkveld, maakt het niet uit bij wie men binnenstapt om een vraag of onderwerp te
bespreken. De deskundigen staan in onderling nauw contact met elkaar en zorgen ervoor dat elke
vraag door de juiste deskundige wordt opgepakt. Zij vormen samen een vast team, die de school en
de wijk goed kennen.
Jeugdconsulent CJG
De jeugdconsulent van het CJG kan helpen bij vragen over de thuissituatie, gezondheid, opgroeien of
opvoeden. De jeugdconsulent gaat met een ouder, jeugdige en/of andere betrokkenen in gesprek om
de vraag of het doel helder en inzichtelijk te krijgen. Als het nodig is dan maakt de jeugdconsulent in
overleg met de ouder een doorverwijzing naar een professionele jeugdhulporganisatie. Het CJG blijft
bij een doorverwijzing op de achtergrond betrokken.
Jeugdverpleegkundige GGD
De jeugdverpleegkundige van de GGD kan helpen bij vragen over groei, voeding, ontwikkeling,
zindelijkheid of gedrag van een kind. Hij of zij richt zich op het signaleren van lichamelijke, psychische
en sociale problemen bij kinderen. Daarnaast kan hij of zij aanvullend advies en voorlichting geven
aan ouders over leefstijl en opvoeding.
Schoolmaatschappelijk werker SMWO
De schoolmaatschappelijk werker van SMWO kan helpen bij vragen over de thuissituatie, school of
opvoeding. Ook kan een leerkracht of interne begeleider met een vraag komen als hij of zij zich
zorgen maakt om een leerling. De hulp en begeleiding bestaat meestal uit drie gesprekken. Als het
nodig is, kan de schoolmaatschappelijk werker ook doorverwijzen naar andere instanties. De rol van
schoolmaatschappelijk werker is vooral ondersteunend en ontzorgd voor zowel de school als de
ouders.
Wacht niet tot de in jouw ogen juiste discipline aanwezig is tijdens het spreekuur. De deskundigen van
CJG, SMWO en GGD staan in nauw contact met elkaar en stemmen met elkaar af. Je kunt dus voor
elke vraag bij iedere deskundige binnenstappen tijdens het spreekuur!

