
                               
 

 

Schoolmaatschappelijk Werk 
 
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om onszelf aan u voor te stellen… 
 
Wij zijn Fia van den Pol, Caty Visser en Marloes van Munster-Walraven.  
Als Schoolmaatschappelijk Werkers zijn wij verbonden aan alle (speciale) basisscholen 
binnen de gemeente Epe, zo ook de school van uw kind(eren). 
 
Gedurende de jaren dat kinderen op school zitten, kan er in het gezin of omgeving van het 
kind van alles gebeuren. Ouders, kinderen en leerkrachten komen soms voor vragen te staan 
waarmee ze soms geen raad weten, bijvoorbeeld pestgedrag of gepest worden, depressieve 
gevoelens, problemen op school of in de thuissituatie, opvoedingsvragen, het overlijden van 
een dierbare in het gezin of familie, (dreigende) echtscheiding, de vorming van een nieuw 
gezin na echtscheiding, ontwikkelings-en gedragsproblemen.  
 
Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt lichte vormen van psychosociale hulp, advies en 
ondersteuning aan ouders en kinderen waar deze aanvullend is op de ondersteuning en zorg 
die de scholen zelf kunnen bieden. De optimale ontwikkeling van het kind staat daarbij altijd 
centraal. 
Het Schoolmaatschappelijk Werk kan teamleden van scholen ondersteunen door specifieke 
kennis in te brengen over wat een gezonde, psychosociale ontwikkeling van een kind is en 
kan tevens helpen bij verwijzing en coördinatie naar speciale en geïndiceerde vormen van 
zorg. Dit kan ook gaan om niet-school gerelateerde problemen. 
Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker de samenwerkingsrelatie en communicatie 
bevorderen tussen kind, ouders en school. 
 
Uitgangspunt van het Schoolmaatschappelijk Werk is dat zij zo tijdig mogelijk wordt 
ingeroepen, de hulp zo licht mogelijk is, zo kort mogelijk duurt en zo dichtbij mogelijk wordt 
gegeven. 
 
De hulpverlening door Schoolmaatschappelijk Werk is kosteloos en er is geen verwijsbrief 
nodig van uw huisarts.  
 
U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen, maar ook via een contactpersoon van school, 
bijvoorbeeld de intern begeleider of via het Centrum voor Jeugd en Gezin in Epe. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen en/of aanmeldingen 
kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. 
 
Contactgegevens 
Fia van den Pol  
Schoolmaatschappelijk Werk Vérian, tevens kernpartner in het CJG Epe. 
Werkdagen: dinsdag en woensdag 
Emailadres: fiavandenpol@verian.nl  
Mobiel: 06-52745058 
 
Caty Visser 
Schoolmaatschappelijk Werk Vérian, tevens kernpartner in het CJG Epe 
Werkdag: dinsdag 
Emailadres: catyvisser@verian.nl 
Mobiel: 06-21717963 
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Marloes van Munster-Walraven 
Schoolmaatschappelijk Werk Vérian, tevens kernpartner in het CJG Epe. 
Werkdagen: dinsdag en donderdag 
Emailadres: marloeswalraven@verian.nl 
Mobiel: 06-11905664 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin Epe 
Korte Veentweg 9a 
8161 PC Epe 
0578-720000 
 
Om u, uw kind en de school zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij de 
scholen binnen de gemeente Epe onderling verdeeld.  
Voor uw school is Fia van den Pol de Schoolmaatschappelijk Werker waar u, in eerste 
instantie, contact mee kunt opnemen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Fia van den Pol, Caty Visser en Marloes van Munster-Walraven 
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