Dana van Dijk

Melissa Kroon

Schoolmaatschappelijk werk?
Hierbij willen wij ons graag voorstellen. Wij zijn Melissa Kroon en Dana van Dijk. Beide werkzaam bij FlexusJeugdplein
Rotterdam als Schoolmaatschappelijk Werksters. Zie www.flexusjeugdplein.nl voor meer informatie over FlexusJeugdplein
en de andere mogelijkheden voor hulp vanuit FlexusJeugdplein.
Sinds november 2016 zijn wij verbonden aan Maerlant als Schoolmaatschappelijk Werksters en doen dit werk met
ontzettend veel plezier en enthousiasme. Op Dinsdag zijn wij beide aanwezig en op de maandag en donderdag is Dana ook
aanwezig.
Leerlingen en/of hun ouders kunnen met ons komen praten als er problemen zijn, bijvoorbeeld op school, thuis of in hun
vrije tijd. Wij voeren samen met de leerling een aantal gesprekken op school en zoeken naar oplossingen voor eventuele
problemen. Mochten wij er samen met een aantal gesprekken (maximaal 5) niet uitkomen en er is meer of andere hulp
nodig dan kunnen wij de leerling en ouders doorverwijzen naar organisaties buiten school, die verder kunnen helpen. Ook
de mentor kan contact met ons opnemen voor informatie en advies.
Een aantal voorbeelden van onderwerpen waarover leerlingen zouden kunnen komen praten met ons:





Je hebt thuis veel ruzie en hierdoor kun jij je niet goed concentreren op school.
Je wordt gepest in de klas en je weet niet hoe je er mee om moet gaan.
Je bent de laatste tijd moe en in de war en je wilt graag een aantal zaken op een rijtje zetten.
Je wordt veel de klas uitgestuurd en je weet niet hoe je dat in je eentje moet oplossen.

Natuurlijk zijn er nog veel andere voorbeelden te bedenken waarbij het soms prettig is om daar even met iemand anders
over te praten. Spreek hierover met je mentor! Je mentor kan jou namelijk in contact brengen met ons.
Wij zijn op de volgende dagen aanwezig:
Dana:
maandag, dinsdag en donderdag
Melissa: dinsdag
Op dinsdagmiddag is er een spreekuur van 14.30-16.30 uur waar zowel ouders, leerlingen als mentoren binnen kunnen
lopen voor korte vragen en advies. Houdt het mededelingenbord in de gaten voor eventuele wijzigingen.
Ook kun je via de mail je vraag stellen via danavandijk@flexusjeugdplein.nl of melissakroon@flexusjeugdplein.nl
Je kunt ons vinden in de school in gebouw E, op de 1e etage, in kamer 220. Dit is in de gang boven de gymzalen.

Met vriendelijke groet,
Dana van Dijk & Melissa Kroon
06-28223533
06-28248166

