
 

 
Privacy, klachten en spelregels 
Schoolmaatschappelijk werkers gaan zorgvuldig om 
met alle informatie over ouders en kinderen. Zonder 
de toestemming van ouders mogen zij geen 
gegevens aan anderen verstrekken. Alleen als dat in 
het belang van het kind nodig is, kan daar een 
uitzondering op gemaakt worden. 
 
Meer informatie over geheimhouding vindt u in de 
folder ‘Privacy, klachten en spelregels’. Daarin kunt u 
ook lezen wat u kunt doen als u niet tevreden bent 
over de hulpverlening. Ook vindt u daar de spelregels 
van MDF. 
 
Contact 
Het schoolmaatschappelijk werk van MDF vindt u in 
de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde.  
Voor Lelystad en Zeewolde kunt u contact opnemen 
met telefoonnummer (0320) 21 17 00  
en voor Dronten met  telefoonnummer (0321) 31 95 
22. 
 

MDF biedt meer hulp- en dienstverlening, zoals 
algemeen maatschappelijk werk, gezinscoach, 
gezinsadviseur en groepswerk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
 
Schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende hulp 
aan ouders, kinderen en basisscholen.  
 
Samen met de school en de ouders onderzoekt de 
schoolmaatschappelijk werker hoe problemen van 
kinderen het beste aangepakt kunnen worden. Dat 
kunnen opvoedingsproblemen, gedragsproblemen 
en ontwikkelingsproblemen zijn, thuis en / of op 
school. 
 
De schoolmaatschappelijk werker signaleert, geeft 
informatie en advies, bemiddelt,  biedt hulp en 
verwijst zo nodig naar specialistische hulp. 

 



 

Hulpverlening  
Kinderen hebben soms problemen. Problemen op 
school, thuis of in de buurt. Dat kan te maken hebben 
met de ontwikkeling van het kind zelf.  
 
Problemen kunnen ook ergens anders vandaan komen. 
Er kan bijvoorbeeld iets aan de hand zijn in de relatie 
van de ouders of er zijn problemen met andere 
kinderen in het gezin of in de buurt. 
 
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders 
in de opvoeding en helpt hen de problemen op te 
lossen.  
Als dat nodig is, praat de maatschappelijk werker met 
het hele gezin. 
 
Naast de hulp aan ouders en kinderen, geeft de 
schoolmaatschappelijk werker advies en biedt  
ondersteuning aan de leerkrachten.  
 
 

 
 

Samenwerking 

De schoolmaatschappelijk werker werkt nauw samen 
met de intern begeleider en / of de leerkracht van de 
basisschool en de GGD.  
Het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en heeft een 
intensieve samenwerking met instellingen die hulp en 
ondersteuning bieden bij de opvoeding. 
 

Aanmelding 
Als ouders vinden dat hun kind hulp nodig heeft, 
kunnen ze hulp van het schoolmaatschappelijk werk 
vragen. Dat kan via de school, via de GGD of 
rechtstreeks bij MDF.  
Ook de school of de GGD kunnen het initiatief nemen. 
De school vraagt de ouders dan eerst om toestemming.  
Daarna neemt de schoolmaatschappelijk werker 
contact op. 
 

Geen kosten 
Aan de hulp van het schoolmaatschappelijk werk zijn 
voor u geen kosten verbonden. 
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