
 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Op de scholen in de gemeente Midden-Drenthe wordt door het Centrum voor Jeugd en Gezin 
schoolmaatschappelijk werk aangeboden. 
De schoolmaatschappelijk werker kan met de ouders, de school of het kind in gesprek gaan over 
problemen rond het welzijn van het kind op school of thuis. Voorbeelden van problemen waarbij de 
schoolmaatschappelijk werker u kan helpen zijn: zorgen over de omgang van een kind met andere 
kinderen, plagen of pesten, zorgen over het gedrag van het kind in de thuissituatie, opvoedingsvragen, 
vragen bij of na scheiding, problemen als gevolg van ziekte of ongeluk, gesprek na verlies van bijvoorbeeld 
een familielid.  
De schoolmaatschappelijk werker kan, zo nodig via het CJG, verwijzen naar gespecialiseerde hulp. 
Als er door het schoolmaatschappelijk werk gesprekken met het kind worden gevoerd gebeurt dit met een 
methode die speciaal ontworpen is voor kinderen. Dit kan op school, thuis of op het CJG kantoor 
plaatsvinden. Gesprekken met de ouder kunnen thuis, bij het CJG in Beilen of Smilde plaatsvinden. Een 
aanmeldingsformulier voor hulp kunt u via de leerkracht of de interne begeleider verkrijgen. Of u meldt u 
zelf telefonisch aan bij de FrontOffice van het CJG. Aan de hulp vanuit het schoolmaatschappelijk werk zijn 
geen kosten verbonden. 
 
In het najaar 2016 en voorjaar 2017 worden er door schoolmaatschappelijk werkers van Spinn de volgende 
trainingen gegeven:  
 
Power Kidzzz 
Een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 7 en 8. 
In de training worden, door middel van spel en praten, allerlei sociale vaardigheden en weerbaarheid 
geoefend. Hierbij wordt er ook gekeken naar de individuele behoefte van de deelnemer. De Power Kidzzz 
training, met 6 tot 10 deelnemers, vindt plaats op woensdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur. De eerste 
bijeenkomst is op 2 november 2016. U kunt uw kind zelf aanmelden.  
 
Schatjes Katjes Watjes 
Een sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen uit groep 5 en 6. 
In de training worden, door middel van spel en praten, allerlei sociale vaardigheden geoefend. Hierbij wordt 
er ook gekeken naar de individuele behoefte van de deelnemer. Deze speelse training bestaat uit acht 
bijeenkomsten met 6 tot 10 deelnemers en vindt plaats op woensdagmiddag van 14.45 uur tot 16.15 uur. 
De eerste bijeenkomst is 1 maart. U kunt uw kind zelf aanmelden. 
 
Mindfulness 
De training in mindfulness is een praktische training voor volwassenen. Mindfulness helpt u een rustpunt te 
creëren in uw leven. Opvoeden, werk en een huishouden kunnen voor stress zorgen. Door mindfulness 
leert u beter om te gaan met stress en ontstaat er weer ruimte en plezier in het doen van de dingen van 
alledag. De training bestaat uit acht bijeenkomsten en vindt plaats op dinsdagavond van 19.30 - 22.00 uur. 
De training start op 28 februari 2017. Er zijn minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers nodig. U kunt u zelf 
aanmelden. 
 
Informatie over de trainingen 
De trainers van deze groepen zijn gecertificeerde groepstrainers. 
Alle trainingen worden gegeven in het Centrum voor Jeugd en Gezin, Nassaukade 4, Beilen. 
Voor de trainingen geldt een eigen bijdrage voor Power Kidzzz en Schatjes Katjes Watjes van50 euro. Voor 
de Mindfulness training geldt een eigen bijdrage van100 euro. 
Bij financiële problemen is het altijd mogelijk om te overleggen over de hoogte van de eigen bijdrage. 
De trainingen vinden doorgang bij voldoende deelname; bij te weinig aanmeldingen wordt de startdatum 
verschoven. 
Deelname aan de cursussen is mogelijk na een intakegesprek met de trainers. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de FrontOffice van het CJG : tel: 0593 -
522262.  E-mail: fo.middendrenthe@spinn.nl, website: www.cjgmiddendrenthe.nl  of www.spinn.nl  
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