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JONGERENSPREEKUUR

JONGERENSPREEKUUR
Voor alle leerlingen op het Agnieten College is er een jongerenspreekuur.
Tijdens het spreekuur kun je met een ambulant jongerenwerker praten.
Een ambulant jongerenwerker is iemand die jongeren opzoekt waar ze te
vinden zijn, bijvoorbeeld op straat, in de keet maar ook op school. Hij of
zij kan samen met jou een oplossing zoeken voor je vraag of probleem.

Soms heb je een vraag die je niet zo snel stelt aan een

vriend/vriendin of aan je ouders, maar waar je zelf geen

antwoord op weet. Of misschien heb je een probleem waar

je niet uitkomt. Op het jongerenspreekuur kun je samen met

de ambulant jongerenwerker je vraag of probleem bespreken
en samen een manier bedenken om het aan te pakken.

Jouw verhaal, vraag of probleem wordt niet met anderen
besproken, tenzij:

1. je een (zwaar) strafbaar feit hebt gepleegd;

2. je een gevaar bent voor jezelf of een ander;

3. e r zorgen zijn over je persoonlijke ontwikkeling of groei.

Directeur Tineke Meijerink:

”De samenwerking met SMON vindt
op een hele prettige manier plaats.
We hebben korte lijnen naar elkaar toe
en dat werkt fantastisch.”
Er gebeurt dus niks, zonder dat jij
het weet!

Tineke Meijerink, directeur Agnieten
College, over de samenwerking met
Wanneer bovengenoemde voorwaarden voor jouw vraag of probleem

van toepassing zijn gebeurt er het
volgende:

De school heeft een Zorg Advies Team

(ZAT), dit is een groep van mensen die

hulp kunnen bieden aan leerlingen met
vragen of problemen. Het ZAT bekijkt
je probleem en zoekt uit wie je het
beste kan helpen.

Het kan zijn dat je mentor of je ouders
op dat moment betrokken worden bij
een plan om je vraag of probleem op

te lossen. Het ZAT wordt niet zomaar op
de hoogte gesteld van jouw probleem,
dit wordt eerst met je besproken.

SMON Welzijn:

“De samenwerking heeft opgeleverd

dat de afstand tussen SMON Welzijn

en school veel kleiner is geworden. We
staan dichter bij elkaar. Ook door het
spreekuur van de ambulant jongerenwerkster. We weten elkaar heel snel
te vinden.”

“Ik vind het belangrijk dat de inzet
op het niveau blijft zoals het nu is.

Het spreekuur is een verrijking voor

de school en ik hoop dat het ook kan
blijven en dat we het schoolaanbod
behouden.

Het is goed om de school en welzijnswerk met elkaar te verbinden. Dat

heeft ook meerwaarde voor het dorp.”

WAAR &
WANNEER?

Het spreekuur is gewoon op school,

tijdens de KWT-lesuren. Je kunt een
afspraak maken via een mentor of

leraar. Als je dat moeilijk vindt kun je
ook een afspraak maken via de mail:
erika@smon.nl.

Het jongerenspreekuur is er voor leerlingen met kleine en grote vragen.
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