
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Mijn naam is Lars Huzen. Ik werk als schoolmaatschappelijk werker bij Avedan maatschappelijk werk 

in Wierden. Vanuit deze functie ben ik betrokken bij verschillende scholen in de gemeente Wierden, 

zo ook voor de Mariaschool.  

 

Wat kan ik voor kinderen en ouders betekenen?  

Soms zijn er vragen en zorgen over de opvoeding van uw kind(eren) op school en/of thuis. Daarbij 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan druk gedrag, niet luisteren, de gevolgen van echtscheiding, een 

sterfgeval in de familie- of vriendenkring, moeilijk contact maken met leeftijdsgenootjes, pesten, 

geen zin om naar school te gaan, slecht slapen, … Vaak helpt het om er met iemand over te praten. 

Als schoolmaatschappelijk werker wil ik samen met het kind en ouders de zaken op een rijtje zetten, 

door o.a. te kijken naar wat u al geprobeerd heeft en u nieuwe mogelijkheden aan te dragen. Als het 

nodig is en u daar toestemming voor geeft, ga ik met uw kind in gesprek. Het kan ook zijn dat we 

samen zoeken naar de juiste instantie voor uw problemen en/of zorgen.  

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Alleen met uw toestemming zal ik informatie aan andere instanties 

verstrekken.  

Het inloopspreekuur bij de Mariaschool is op de woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur op de 

volgende data: 

2019: 16-okt, 20-nov, 18-dec. 

2020: 15-jan, 18-mrt, 15-apr, 20-mei, 17-jun. 

U mag op deze momenten binnenlopen zonder afspraak.  

Mocht u het fijn vinden om eerst een afspraak te maken dan ben ik te bereiken via de mail 

l.huzen@avedan.nl, telefonisch (06 41 34 83 33) of via de leerkracht of interne begeleider van de 

school.  

Zijn er vragen? Bel of mail me gerust of kom langs tijdens het inloopspreekuur!  

 

Met vriendelijke groet, 

Lars Huzen| Maatschappelijk Werker 

 

l.huzen@avedan.nl 088 – 04 03 800 7600 AG Almelo 

06 – 41 34 83 33 www.avedan.nl  Postbus 255 

werkdagen: maandag t/m donderdag 
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