
 

SMW’er op de scholen: Sint Antoniusschool, de Snip,  
Op Avontuur 

 

 

Dit ben ik 
Mijn naam is Karin van der Oord en ik ben woonachtig in West-Friesland.. Ik ben mijn carrière in de 
hulpverlening gestart in het groepswerk. Ik heb verschillende ervaringen opgedaan met doelgroepen 
zoals, minderjarige asielzoekers, jeugddelinquenten en kinderen met een autisme spectrum stoornis.  
Vanuit het groepswerk is mijn interesse uitgegaan naar ambulante werkzaamheden. Deze overstap 
heb ik toen ook gemaakt, waarna ik sinds 2018 bij Incluzio ben komen werken. Ik ben naast 
schoolmaatschappelijk werker ook werkzaam als wijkteammedewerker en geef de training Autisme 
en Moeilijk Lerend. Daarnaast ben ik betrokken bij het Kook Café. 

 

Mijn kracht 

Ik vind het erg waardevol om binnen en met het systeem rondom een kind te werken. Ik heb een 

pragmatische insteek waardoor ik laagdrempelig kan werken met de kinderen, hun ouders en de 

leerkrachten. Door middel van tekenen, spelletjes, oefenen en werkboekjes is het prettig om de 

kinderen datgene te bieden waardoor ze zich weer zekerder of prettiger gaan voelen. Ik vind het prettig 

om aan te sluiten bij de beleving van het kind en hun omgeving en hecht er waarde aan dat mijn hulp 

praktisch en transparant verloopt. 

 

U kunt altijd bij mij binnenlopen voor een vraag, ook al is dit eenmalig. Wanneer u denkt dat er meer 

nodig, is zal ik met u samen in een aantal gesprekken op zoek gaan naar een passend antwoord op uw 

vraag. Ik heb goede kennis van andere hulpvormen en organisaties. Hierdoor kunnen we u verder 

helpen, ook als er onverhoopt meer ondersteuning nodig is. 

Voor de Snip, Sint Antonius en op Avontuur ben ik uw vaste aanspreekpunt, wanneer ik vakantie heb of 

afwezig ben kunt u bij mijn collega Sefanja Kolenberg terecht. 

 

 

 

Karin van der Oord 

Contact 
 Wij zijn veel in gesprek, dus  stuur 

gerust een Whatsapp-bericht of e-

mail. 

 

@: Karin.vanderoord@wijkteam-

hollandskroon.nl 

T: 088-321 5450 

 

T: 088-321 5088 
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