Even voorstellen…
Bart Thonen: medewerker Team jeugd & gezin bij Impuls Kerkrade
Mijn naam is Bart Thonen en sinds 1 juni ben ik als medewerker van het Team jeugd & gezin aan
basisschool De Veldhof gekoppeld. U kunt bij mij terecht voor: kortdurende begeleiding,
ondersteuning en advies. Ik ben er niet alleen voor u als ouder(s)/verzorger(s), maar natuurlijk ook
voor uw kind(eren).
De afgelopen zestien jaar ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs. De ervaring en kennis die
ik als leerkracht, IB-er en schooldirecteur heb opgedaan, kan ik dan ook inzetten in de rol van
schoolmaatschappelijk werker.
Met welke zaken kunt u bij mij terecht?
Pratende mensen kunnen geholpen worden. In principe is dan ook alles bespreekbaar. In de praktijk
gaat het vaak om de volgende onderwerpen: opvoedingsvragen, gedragsproblemen, omgaan met
pesten, echtscheiding of rouwverwerking.
Enkele voorbeelden uit de praktijk:
•Mijn zoon Dion (9 jaar) wordt gepest en komt vaak overstuur thuis. Wat kan ik daar aan doen?
•Sara (7 jaar) heeft vaak ruzie op school en thuis. Ze is opvliegend en gaat vaak de strijd met mij aan.
Hoe kan ik zorgen dat ze rustig reageert?
•De tante van Lieke (11 jaar) is pas overleden. Ze wil er niet over praten en is erg teruggetrokken.
Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
•Mike (6 jaar) weigert ’s avonds te eten. Elke avond is er gedoe aan tafel. We worden er wanhopig
van. Wat is er aan de hand?
•Als Niels (8 jaar) na het weekend bij zijn vader is geweest, is er geen land met hem te bezeilen. Met
zijn vader kan ik er niet over praten. Wat nu?
Hoe komt u met mij in contact?
Impuls Kerkrade heeft een goede relatie met De Veldhof. In de meeste gevallen verloopt het eerste
contact via de leerkrachten en/of de IB-er. Dat is belangrijk, omdat samenwerken het beste resultaat
oplevert. Soms is één gesprek voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen zijn er
meerdere gesprekken nodig met u, uw kind en school.
Uiteraard kunt u ook rechtstreeks (via E-mail) contact met mij opnemen:
bthonen@impulskerkrade.nl
Wellicht tot ziens!

