
 

SMW’er op de scholen: De Sluis, De Meerpaal en de 
Spoorbuurtschool 

 

Dit ben ik 
Ik ben opgegroeid in Anna Paulowna en 8 jaar geleden verhuist naar Den Helder om daar 
heerlijk door de duinen, op het strand en de dijk te kunnen wandelen.  
Ik heb affiniteit met onderwijs, 3 jaar lang de PABO gedaan waarnaar ik ben overgestapt naar 
SPH om mij meer te richten op het individuele kind en zijn of haar gezinssysteem.  Ik ben 
afgestudeerd in Sociaal pedagogische hulpverlening en sinds enkele jaren werkzaam als 
wijkteammedewerker Jeugd voor Incluzio Hollands Kroon. Hiervoor heb ik op residentiele groepen bij ‘s 
Heerenloo gewerkt met jongeren met gedragsproblemen daarna heb ik kennis opgedaan door te gaan 
werken bij het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland.  
Ik ben gecertificeerd in het geven van de Coole Kikker training. Een sociale vaardigheidstraining voor 
kinderen die het lastig vinden contacten aan te gaan. De training geef ik ook namens Incluzio voor de 
kinderen en ouders in Hollandskroon.  

 

Mijn kracht 

Mijn expertise ligt bij onderwijs vraagstukken, rouwverwerking en begeleiding. Door mijn diversiteit in 
werkervaring heb ik veel kennis opgedaan en met name veel gewerkt met kinderen en jongeren.  
Ik werk graag samen met de ouders en de rest van het systeem om samen te ontdekken wat zij nodig 
hebben en ouders te stimuleren om hierin de regie te pakken. Ouders weer terug in hun kracht te zetten. 
Transparantie en eerlijkheid zijn voor mij belangrijke pijlers.  
Ik ben laagdrempelig en open in het contact. Hierdoor hoop ik het voor jullie makkelijk te maken om 
even te sparren en samen te kijken wat er nodig is wanneer u ergens tegen aanloopt.  

Zit jij als ouder ook wel eens met je handen in het haar..?! Schroom niet om contact op te nemen, 
samen komen we er vast uit!  

 

 

 

Nicole Rempt 

Contact 
 Wij zijn veel in gesprek, dus  stuur 

gerust een Whatsapp-bericht of e-

mail. 

 

@:  nicole.rempt@wijkteam-

hollandskroon.nl 

T: 088-321 5249 

 

 


