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maatschappelijk 

werk

 Welzijn Stede Broec
 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 WonenPlus 
   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.welzijnstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ‘t Stadsplein 
   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum Inventas 
   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties



School-
maatschappelijk 
werk

Welzijn Stede Broec voor iedereen
Bij Welzijn Stede Broec kunnen alle inwoners van 
Stede Broec terecht voor sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit 
kan individueel door een gesprek met één van onze 
medewerkers maar ook groepsgericht bij één van 
onze trainingen, cursussen of contactgroepen. We 
werken vanuit drie locaties; Jongerencentrum Inventas,  
’t Stadsplein en onze locatie aan de Stationslaan.

Schoolmaatschappelijk werk
Als ouder merk je gauw dat er iets aan de hand is 
met je kind. Het gedrag verandert, de concentratie 
wordt slechter of de schoolprestaties worden minder. 
Vaak zijn deze problemen niets ernstig, maar toch is 
het goed om samen met de schoolmaatschappelijk 
werker en school te kijken hoe jouw kind zo snel 
mogelijk weer lekker in zijn vel zit. 

Voor vragen en zorgen
Samen met school is de schoolmaatschappelijk 
werker hét aanspreekpunt voor ouders met vragen of 
zorgen over hun kind. Het schoolmaatschappelijk werk 
is ook een onderdeel van het ondersteuningsteam op 
school. Als uit de gezamenlijke gesprekken blijkt dat 
er andere hulp nodig is, kan zij dit ook regelen.

Over kinderen en school
Het schoolmaatschappelijk werk hoort bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en is daarmee onderdeel van 
Welzijn Stede Broec. Je kunt bij schoolmaatschappelijk 
werk terecht met verschillende vragen die te maken 
hebben met school en je kind. 

Voorbeelden van onderwerpen zijn:
• Opvallend gedrag
• Pesten of gepest worden
• Leerproblemen
• Problemen op school 

Aanmelden
Heb je behoefte aan een gesprek met een professional 
omdat er vragen of zorgen zijn rondom school en je 
kind? Dan kun je via school contact opnemen met 
de schoolmaatschappelijk werker. Ook kun je tijdens 
kantoortijden binnenlopen bij onze locatie aan de 
Stationslaan (in de Bibliotheek).

Een aanmelding kan tevens telefonisch of via de 
website gedaan kan worden, bekijk hiervoor onze 
contactgegevens op de achterzijde van deze folder. 
Aan onze hulpverlening zijn geen kosten verbonden 
en een verwijsbrief is niet nodig.


