
Voorstel brief Jeugd en Gezinswerker op uw school 

 

 

 
 

 

Graag stel ik mij opnieuw even aan u voor. Mijn naam is Karina vd Starre-Abma.  

Op uw school ben ik al enige tijd werkzaam als Jeugd en Gezinswerker.  

Voorheen heette deze functie; schoolmaatschappelijk werker.  

 

Ik werk sinds 2018 vanuit het sociaal wijkteam West als Jeugd en Gezinswerker op 

een drietal scholen in Zwolle.  (Sprankel, Zevensprong en het Saffier.) 

Daarnaast werk ik als KIES coach. KIES op school is een spel, doe en praat 

programma voor kinderen die een scheiding van hun ouders doormaken.  

 

Ik ben een vast dagdeel per week op de school van uw kind aanwezig.  

U kunt  het beste telefonisch of per mail een afspraak met mij maken.  

 

U kunt bij mij terecht met allerlei vragen over uw kind/gezin.  

Ik denk met u mee en geef informatie, advies, consultatie en 

(opvoed)ondersteuning.  Geen vraag is te gek! 

Het kan gaan over opvoeding, scheiding, sociaal emotionele ontwikkeling, positie van 

uw kind op school,  verlies, ziekte, draaglast/draagkracht thuis, leerproblemen, 

sociale problemen, financiële problemen, weerbaarheid etc. Ook als u denkt aan 

andere (intensievere) vormen van hulp voor uw kind/gezin, kan ik u mogelijk verder 

helpen.  Hiervoor is t.a.t een gezinsplan met resultaatbeschrijving van u samen met 

een jeugd en gezinswerker nodig. 

 

Ook kunt u de ondersteuningsvraag breder voorleggen in ons ondersteuningsteam 

op school. Vaak blijkt een goede verbinding tussen school en thuis van grote 

meerwaarde. Stel uw kind loopt tegen lastige zaken aan op school en thuis speelt 

dit door (of andersom), dan kunt u uw vraag delen in het ondersteuningsteam. De 

intern begeleider plant en coördineert dit overleg.  U kunt bij de intern begeleider 

een aanvraag indienen. Ook kan het zijn, dat de intern begeleider u voor een OT 

uitnodigt of ik dit voorstel doe aan u en/of school. 

 

Het ondersteuningsteam bestaat uit; de intern begeleider van school, de jeugd en 

gezinswerker vanuit het wijkteam, de orthopedagoog van school en  op sommige 

scholen ook de School Verpleegkundige. Op verzoek en daar waar nodig, kunnen 

leerkrachten of externe organisaties genodigd worden. 

 



Nota bene; Als u met een vraag betreffende uw schoolgaande kind naar het 

wijkteam gaat, wordt deze veelal in overleg met u aan  de jeugd en gezinswerker op 

school toegewezen. Ook de meeste huisartsen zullen bij vragen m.b.t. 

opvoeding/Jeugd en Gezin naar het wijkteam verwijzen.  En het wijkteam weer naar 

de betreffende jeugdwerker op school. Soms komt u ongewild via een omweg  bij 

mij terecht.  Om dit te voorkomen  dan ook deze informatie.  

Natuurlijk staat het u vrij om zelf uw zorgroute te bepalen.  

 

Tot zover. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Karina van der Starre-Abma 

 

Jeugd en Gezinswerker binnen het Primair Onderwijs/wijkteam Zwolle West 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag. 

 

Maandagochtend; Sprankel 

Maandagmiddag; op afspraak 

Dinsdagochtend; Zevensprong  

Dinsdagmiddag: KIES op school 

Donderdagochtend: wijkteam. 

Donderdagmiddag Saffier. 

 

Bezoekadres: Cultuurhuis, Werkerlaan 1 , 8043LT Zwolle 

: 06-10408792 

@ : k.van.der.starre-abma@swt.zwolle.nl 
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