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Samen voor beter contact

Schoolcontactwerk
Het schoolcontactwerk is onderdeel van Stichting PAS. Deze
stichting is opgericht om de ontwikkelings-en onderwijskansen van
de Arnhemse jeugd te bevorderen.
PAS heeft 3 schoolcontactwerkers in dienst voor de volgende
doelgroepen: Turkse, Marokkaans/Arabische en Somalische
kinderen. Zij werken voor kinderen in de voorschoolse periode en in
het basisonderwijs. Voor alle kinderen is het goed om naar de
peuteropvang te gaan. De pedagogisch medewerkers kijken goed
naar uw kind en stemmen daar hun begeleiding op af. De
pedagogisch medewerkers zijn hier speciaal voor opgeleid. Zij
spreken met u over de ontwikkeling van uw kind.

Wie kunnen gebruik maken van het schoolcontactwerk?
Scholen:
•

Schoolcontactwerkers functioneren als intermediair bij
gesprekken tussen school, ouders, leerling en externe
instanties zoals wijkteams.

•

Zij geven voorlichting aan teams over andere culturen.

•

Op verzoek bemiddelen zij bij
problemen met een
(gedeeltelijk) culturele
achtergrond.

Samen voor
beter contact

Ouders:
De schoolcontactwerkers kunnen voorlichting en training

•

geven over opvoedingsondersteuning, meertaligheid, het
Nederlandse onderwijssysteem, schoolkeuze en schoolpraktijk.
Waar nodig zijn zij aanwezig bij ouderavonden en

•

rapportbesprekingen.
Zij bieden hulp bij onderwijsproblemen en bij verwijzing naar

•

een ander schooltype.
Zij begeleiden en ondersteunen Nieuwkomers bij het

•

aanmelden van hun kinderen voor een school. Meer informatie
hierover vindt in de folder ‘Welkom op school’ van Stichting
PAS.
Leerlingen:
•

In overleg met de school ouders voeren zij, wanneer de
situatie daar om vraagt, preventieve gesprekken in de eigen
taal.

•

Voorlichting en hulp bieden bij de keuze van een school.

•

Hulp bieden bij gedragsproblemen.

•

Organiseren van bijlessen voor kinderen die dat nodig
hebben.

Overig
Het schoolcontactwerk is betrokken bij lokale ontwikkelingen en
projecten die te maken hebben met het onderwijs aan- en de
opvoeding van doelgroepkinderen.

Wie zijn de schoolcontactwerkers?
El Abbes Ouali
Arabische gemeenschap
maandag t/m vrijdag

e.a.ouali@stichtingpas.nl
Serife Kayra
Turkse gemeenschap
maandag t/m vrijdag

s.kayrak@stichtingpas.nl
Hussein Salad Mohamed
Somalische gemeenschap
dinsdag en donderdag

h.saladmohamed@stichtingpas.nl

Kantooradres:
Het Mozaïek
Eimerssingel Oost 264
6834 CZ Arnhem
Tel: 026 – 3216969
www.stichtingpas.nl

Doel van het schoolcontactwerk is het leggen en bevorderen van contact
tussen leerlingen, school, thuis en externe instanties. Vanuit onze
gezamenlijke missie: optimale ontplooiing van leerlingen in het onderwijs.

