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Schoolmaatschappelijk werk in Wijchen 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij zijn het team Schoolmaatschappelijk werk (SMW) in Wijchen. Wij zijn de schakel 

tussen de school en het Sociaal Wijkteam Wijchen. Heeft u vragen/zorgen over uw 

kind? Dan kan uw school onze hulp inroepen. 

 

 

Waar kunnen wij bij helpen? 

 U merkt dat uw kind zich anders 

gedraagt. Bijvoorbeeld onzeker, 

teruggetrokken, neerslachtig of boos. 

 Uw kind heeft onvoldoende contact 

met leeftijdsgenoten. 

 Er zijn veranderingen binnen uw 

gezin die invloed hebben op uw kind. 

 U en uw school vinden dat uw kind 

deskundig onderzoek nodig heeft. 

 

 

Hoe werken wij? 

Wij gaan met u in gesprek over uw kind 

en over de situatie. Soms is één 

gesprek voldoende. Soms zijn er 

meerdere gesprekken nodig (max. 5). 

Is dit niet voldoende, dan zoeken we 

samen naar een oplossing. Misschien 

biedt uw eigen sociale netwerk of 

omgeving uitkomst. De oplossing is 

soms dichterbij dan u denkt. 

 

 

Is professionele hulp of verder onderzoek nodig? Dan kunnen wij dit inzetten omdat 

schoolmaatschappelijk werk onderdeel is van het Sociaal Wijkteam Wijchen. Zo 

kunnen wij bijvoorbeeld een aanvraag doen voor onderzoek naar dyslexie. 

 

 

Wanneer komt u in contact met ons? 

Gaat het op school niet goed met uw kind? Bespreek dit eerst met de leerkracht van 

de school. Mocht inzet van schoolmaatschappelijk werk nodig zijn? Dan neemt de 

intern begeleider contact met ons op. 

 

 

Heeft u hulp nodig buiten school? 

Gaat het op school goed met uw kind, maar heeft u buiten school hulp of advies 

nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam Wijchen. Dat kan via 

telefoonnummer 024 - 642 57 59, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur 

of per e-mail naar info@sociaalwijkteamwijchen.nl. Ook kunt u binnenlopen op een 

van onze inlooppunten. Kijk op www.sociaalwijkteamwijchen.nl voor locaties en 

openingstijden. 

Schoolmaatschappelijk werkers in Wijchen 

 

 

Joyce van Vugt  
Scholen: De Trinoom, 
 Maaswaal College. 
Werkdagen: maandag, dinsdag en 

donderdag 
 

 

Judith Naaldenberg 
Scholen:  De Viersprong,  De 

Bolster, De Boskriek, De 
Buizerd,   

Werkdagen:  maandag, dinsdag en 
donderdag  

 

Nancy Schouten 
Scholen: ’t Palet, Paulusschool, 
                  Heilig Hart, Paschalis,  
                  Jan Baptist,  Wingerd, 

                  St. Jozef, Antoniusschool,  

Speelhoeve, Roncalli 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 
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