
 

 

Schoolmaatschappelijk werk Dantumadiel 
 
Wist u dat er vanaf dit schooljaar twee schoolmaatschappelijk werkers beschikbaar zijn? Dat zijn wij: 
Mirjam Pel en Agee Mijkes.  Wij werken vanuit het gebiedsteam van de DDFK-gemeenten. Wilt u uw 
kind aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk of informatie inwinnen bij de 
schoolmaatschappelijk werkers? Dit kan via IB’er  van uw school, de IB’er verstuurt een 
aanmeldformulier.  Of u kunt zelf contact opnemen met het gebiedsteam.  
Wij nemen vervolgens contact met u op om samen met u en/of uw kind uw hulpvraag en/of de vraag 
van uw kind te bespreken. Als het nodig is, starten wij een hulptraject. 
 
Wanneer kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk? 
Wij zijn er voor alle kinderen, want ook kinderen kunnen moeite hebben met ingrijpende 
gebeurtenissen, pesterijen, echtscheidingen, verlies of om een andere reden niet lekker in hun vel 
zitten. Kinderen en ouders kunnen samen met ons zoeken naar een oplossing. Maar wij zijn er niet 
alleen om problemen op te lossen: wij denken ook graag met u mee om problemen te voorkomen. 
Als het nodig is verwijzen wij u door naar de juiste organisatie die u verder kan helpen. 
 
Meer weten? 
Neem gerust contact met ons op!    
Dit kan via het nr. 0519-298888 (kies optie 1, sociaal domein).  
 
Meer  informatie over het Gebiedsteam DDFK vindt u op www.noordoosthelpt.nl  
 
Verwijsindex 
Als gebiedsteam zijn wij aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân.  
De verwijsindex is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, 
begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een jeugdige (0-23 jaar) kunnen aangeven door 
middel van een signaal. 
Alleen professionele ondersteuners hebben toegang tot de verwijsindex. Als twee of meer van die 
professionals een signaal afgeven is er sprake van een match. Zo’n match houdt in: bij dit kind zijn 
verschillende professionals betrokken.  
Die professionals krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op.  
Nadrukkelijk met toestemming van u als ouder (s) kunnen we als professionals contact met elkaar 
zoeken om de hulp aan u en uw kind op elkaar af te stemmen.  
 
Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op: www.verwijsindexfryslan.nl 
 
 

Mirjam Pel    Agee Mijkes 
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