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*om de leesbaarheid te vergroten, wordt  

in deze nieuwsbrief verwezen naar het  

kind/de leerling/de mentor met “hij/hem”. 

Dit eerste lustrum vormt een mooi aanknopingspunt om 
de afgelopen jaren te evalueren met Joan, Mirjam en 
natuurlijk Mieneke de Jonge, projectcoördinator van De 
Juiste Keuze (hierna: DJK).

In de eerste nieuwsbrief, die verscheen in juni  
2010, sprak Joan de hoop uit dat jullie een verschil 
zouden kunnen maken in het leven van een kind.  
Is dat gelukt?

Joan: “Daar ben ik van overtuigd. We voorzien in een 
hele duidelijke behoefte: een extra steuntje in de rug  
bij de grote stap van groep 8 naar de brugklas. Onze 

Sinds 2012 valt ook DJK organisatorisch onder de 
stichting School’s cool Delft. Mieneke, jij hoopte 
indertijd dat deze samenwerking een mooie kruis-
bestuiving zou opleveren. Hoe heb je dit ervaren?

Mieneke: “Die hoop is zeker uitgekomen. DJK is als  
project meer geprofessionaliseerd. We hebben goed  
gekeken naar overlappingen en waar de projecten  
elkaar kunnen aanvullen. Er gebeurt nu bijvoorbeeld op 
PR-gebied een heleboel wat er eerst niet was, waardoor 
we het project veel beter kunnen profileren. Ook ten 
aanzien van de kinderen loopt het goed. Dit jaar zijn er 

van de 20 kinderen, die door DJK begeleid zijn,  
11 ook voorgedragen voor een School’s cool-mentoraat 
en het grootste gedeelte daarvan is gehonoreerd. 
Wat Mirjam net vertelde over het feit dat het zelfver-
trouwen groter wordt van leerlingen die een School’s 
cool-mentor hebben, dat geldt bij DJK vooral voor de 
ouders. Die geven aan dat het  vertrouwen, dat hun kind 
het goed gaat doen op de middelbare school, toeneemt 
door de begeleiding van DJK. Als zo’n kind daarna  
ook nog begeleid wordt door School’s cool, zal dat  
vertrouwen bij zowel de ouders als het kind blijven 
groeien. Ik vind het dus heel erg geslaagd.”

Kunnen jullie aangeven welke gebeurtenis er  
voor jullie in de afgelopen vijf jaar uitspringt?

Mieneke: “Dat School’s cool werd verkozen tot  
campagneproject van stichting Kinderpostzegels  
Nederland, dat was geweldig.” 
Joan: “Inderdaad, het feit dat zo’n belangrijk  
landelijk fonds als Kinderpostzegels koos voor ons,  
om als voorbeeld te dienen voor een bepaald thema 
voor de projecten die zij steunen, dat laat zien dat  
we toch wel iets goed doen.”

mentoren zijn daarmee de afgelopen jaren voor veel  
leerlingen in Delft al heel belangrijk geweest.”

Krijg je van leerlingen die klaar zijn met het  
begeleidingstraject te horen dat het goed voor  
hen is geweest dat er altijd iemand voor hen  
klaarstond?

Mirjam: “Ja, dat hebben we heel veel teruggekregen. 
Dat is de kern van ons verhaal, dat er iemand speciaal 
voor een leerling wekelijks langskomt, met volledige 
aandacht, binnen het gezin en de problematiek waarin 
ze leven. Dat geeft een kind veel zelfvertrouwen.”
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Wat iedere keer weer fantastisch  
is om te zien, is de ontwikkeling  
die kinderen doormaken

Dat is de kern van ons verhaal, dat  

er iemand speciaal voor een leerling  

wekelijks langskomt, met volledige  

aandacht, binnen het gezin en de  

problematiek waarin ze leven. Dat geeft  

een kind veel zelfvertrouwen.”
Het is alweer vijf jaar geleden dat Mirjam Biegstraaten en Joan Koene het initiatief namen om van 

start te gaan met de stichting School’s cool Delft. Wat ooit begon als een kleinschalig project met  

15 mentoraten is in de tussentijd uitgegroeid tot een volwassen organisatie, die een stevige plek 

in de Delftse samenleving heeft veroverd. Sinds augustus 2012 coördineert de stichting naast het 

School’s cool-project ook De Juiste Keuze: het mentorproject dat ouders en leerlingen helpt bij het 

kiezen van een passende middelbare school.  

Lees verder op pagina 4 >>

Stichting voor Hulp 
aan Delftse Jongeren

Vlnr: Mirjam Biegstraaten, 

Joyce xxxxxxxxxxx, Gerda 

xxxxxxxxxxxx, Mieneke de 

Jonge, Joan Koene en Willem 

xxxxxxxx.
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KORT NIEUWS
• DEElNaME ONDERZOEK NOORDa EN CO.  School’s cool doet dit 
schooljaar mee aan een onderzoek van bureau Noorda en Co. uit 
Amsterdam. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met 
twee andere School’s cool-vestigingen, te weten IJmond en Utrecht. 
In oktober zijn we de eerste fase van het onderzoek gestart met 
het versturen van een enquête naar alle scholen voor basis- en 
voortgezet onderwijs in Delft en zoveel mogelijk Delftse bedrijven 
en ondernemers. In de enquête worden vragen gesteld over de 
bekendheid met het project en hoe men denkt over het nut van 
School’s cool. Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête zal 
School’s cool vervolgens een aantal scholen en bedrijven persoon-
lijk benaderen om met hen de mogelijkheid tot samenwerking te 
bespreken. We houden jullie op de hoogte van de resultaten.

Mirjam: “Wat ik iedere keer weer fantastisch vind om 
te zien is de ontwikkeling die veel kinderen doormaken: 
kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, betere studievaar-
digheden en sociale vaardigheden. Daarbinnen heb je 
specifiek mooie verhalen. Zo was er een leerling die al 
veel traumatische dingen in z’n leven had meegemaakt 
en die niemand toeliet. Toch is het de mentor gelukt om 
tot deze leerling door te dringen, ze kregen écht contact 
met elkaar. Dat was heel bijzonder, die mentor heeft er 
voor gezorgd dat er een opening in de muur kwam.”
Joan: “Verder zijn er een heleboel kinderen waarvan je 
je serieus kunt afvragen hoe het met ze zou gaan als er 
geen mentor was geweest. Zouden die überhaupt nog 

wel op school zitten, of zouden ze hun niveau hebben 
kunnen handhaven?”

Mieneke: “Het is misschien niet iets wat er zo uit-
springt, maar wat ik ook heel bijzonder vind is dat we 
zo veel goede en betrokken mentoren hebben, die ook 
echt geïnteresseerd zijn in het project. Dat is iets waar 
we verschrikkelijk trots op zijn. Die betrokkenheid van 
de mentoren merk je in het contact dat je met ze hebt. 
We leren wederzijds van elkaar, wat zeer inspirerend is. 
Soms zegt een mentor iets waarvan ik denk: ‘Daar heb 
ik nooit zo naar gekeken, maar dat is waar!’ Los van wat 
je met de kinderen en de gezinnen meemaakt, is dit ook 
iets wat mij voedt.”
Joan: “Ik ben inderdaad heel trots op onze mentoren-
ploeg. Het idee dat we nu in Delft 70 mensen hebben 
rondlopen die allemaal voor onze organisatie een gezin, 

een kind begeleiden. We zeggen heel vaak tegen elkaar: 
zo, daar hebben we weer mee geboft. Mensen brengen 
zo veel mee.”
Mirjam beaamt dit volledig: “We hebben kanjers, hoor! 
Het is mooi dat die sterke mensen blijkbaar iets bij ons 
vinden, wat henzelf ook verrijkt en doet groeien..”
Joan: “Waar ik ook trots op ben, is dat we echt een team 
zijn geworden. Niet alleen wij, Mieneke, Mirjam en ik, en 
ons bestuur, maar intussen hebben we ook nog Willem, 
Joyce en Gerda (mentorcoördinatoren, red.). Het wordt 
dus steeds meer een echte organisatie, wel grotendeels 
op vrijwillige basis - wat ook weer fantastisch is dat onze 
mentorcoördinatoren dat doen, want ze hebben daar-
naast allemaal betaald werk. Ze doen het er gewoon bij.”

Wat zijn nog dingen die je in de toekomst graag zou 
zien gebeuren?

Joan en Mirjam, in koor: “14-plus-mentoraten! Heel 
graag…”
Joan: “Soms ben je klaar met een School’s cool-traject 
(dat uiterlijk loopt tot december in het 2e leerjaar op 
de middelbare school, red.) maar heb je het gevoel: we 
kunnen dit kind nog niet loslaten. Nu proberen we in zo’n 
geval samen met de school te kijken of er een andere 
vorm van begeleiding mogelijk is. Dat is er nu vaak niet. 
Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we ook voor oudere 
kinderen een mentortraject zouden kunnen aanbieden.”
Mirjam vult aan: “Zo’n traject zou dus niet alleen zijn 
voor kinderen die uit een School’s cool-traject komen, 
maar ook voor jongeren die gewoon op latere leeftijd 
worden aangemeld.” 
Joan: “En laagdrempelige, betaalbare huiswerkbegelei-
ding, want ook dat is er niet Delft. Zodat ook de kinderen 
uit gezinnen met een krappe beurs daar terecht kunnen.”
Hopelijk kunnen ook deze mooie plannen in de komende 
jaren uitgevoerd worden en net zo succesvol worden als 
School’s cool en De Juiste Keuze.   n

Lees verder op pagina 4 >>

“wat ik ook heel bijzonder vind is dat we  

zo veel goede en betrokken mentoren  

hebben, die ook echt geïnteresseerd zijn  

in het project. Dat is iets waar we  

verschrikkelijk trots op zijn. ”

“Er zijn een heleboel kinderen  

waarvan je je serieus kunt afvragen  

hoe het met ze zou gaan als er geen  

mentor was geweest.”
STaND VaN ZaKEN  SCHOOL’S COOL

afsluiting met heerlijke maaltijd
Eind december zijn de meeste mentoraten van het brugklasjaar 2013 - 2014 
afgerond, na een mentoraat van anderhalf jaar. Een klein aantal mento-
raten loopt nog even door, omdat het nog te vroeg is om deze leerlingen 
los te laten. Op 16 januari jl. was er voor alle mentoren en leerlingen een 
afsluitende activiteit. Onder de inspirerende leiding van mentorcoördinator 
Joyce hebben we gezamenlijk een heerlijke maaltijd bereid, die vervolgens 
is verorberd door alle aanwezigen. Het was een supergeslaagde avond. 

Nieuwe mentoren  
gevraagd
De 31 leerling-mentorkoppels, die in 
september 2014 van start zijn gegaan, 
zijn inmiddels hard aan het werk. Deze 
mentoraten lopen in principe door tot 
eind 2015.

In de eerste week van januari hebben 
alle basisscholen in Delft weer een  
uitnodiging ontvangen om groep  
8-leerlingen voor te dragen, die extra 
begeleiding nodig hebben bij de overstap 
naar het voortgezet onderwijs. Het is 
onze ambitie om vóór de start van de 
zomervakantie 2015 tussen de 30 en  
35 nieuwe mentoraten op te starten. 

Met het oog hierop zijn we ook weer 
druk bezig met het werven van nieuwe 
mentoren. 
We nodigen alle belangstellenden  
van harte uit contact met ons op te 
nemen, of om langs te komen op een 
van onze informatieavonden. Data 
hiervoor zullen we bekendmaken via 
de website en sociale media.
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STaND VaN ZaKEN  De JuiSte Keuze

Nieuwe mentoren
We verwelkomen Inge en Ibtisam als nieuwe mentoren van De Juiste Keuze. 
We vinden het erg leuk dat jullie de mentorengroep komen aanvullen! 

Mentorenbijeenkomst
Op 11 december vond de tweede mentorenbijeenkomst van dit seizoen 
plaats op het Stanislascollege (locatie Krakeelpolderweg). Tijdens deze 
leerzame avond kregen de mentoren uitleg over de laatste ontwikkelin-
gen in het vmbo in het algemeen en op het Stanislas in het bijzonder. Op 
deze manier kunnen de mentoren de opgedane informatie al delen met 
hun mentorgezinnen, vóór de bezoeken van de open dagen en informatie-
avonden op de scholen in het voorgezet onderwijs. Vorig jaar hebben de 
mentoren de Scholencombinatie Delfland bezocht.

Momenteel zijn een heleboel achtstegroepers 

(samen met hun families) druk bezig te  

onderzoeken op welke middelbare school 

ze hun schoolcarrière willen vervolgen. een 

aantal van deze leerlingen wordt hierin bijge-

staan door een mentor van De Juiste Keuze. 

Drie van hen stellen wij graag aan u voor.

• Dit schooljaar hebben zich 
23 gezinnen aangemeld 
voor een mentoraat van  
De Juiste Keuze.

• Na een zorgvuldige selectie 
zijn er 18 mentoraten van 
start gegaan en hebben de 
mentoren kennisgemaakt 
met hun gezin. 

KORT NIEUWS
• SaMENWERKINg  
RabObaNK FOUNDaTION 
EN SCHOOl’S COOl  
NEDERlaND EEN FEIT  
Dankzij een donatie van 
Rabobank Foundation kan 
School’s cool in Nederland 
de komende drie jaar 
groeien van 15 naar  
25 vestigingen en kan ons 
landelijk ondersteunend 
bureau de professionalise-
ringsslag maken die daar-
voor nodig is. Goed nieuws 
dus voor leerlingen die bij 
de stap naar de brugklas 
wel een extra steuntje in 
de rug kunnen gebruiken!

beela in de keuken! 
Dit is Beela, een voormalige School’s cool-leerling. Beela volgt praktijkonderwijs op 
het Grotius College. Je ziet haar hier in de keuken van lunchcafe Vrij, waar ze met 
veel plezier stage heeft gelopen. Beela’s voormalige mentor Mary de Groot heeft 
haar geholpen deze stageplek te vinden.

Drie toekomstige brugklassers stellen zich voor

Maryan

Met wie woon je in huis?

Met mijn vader, moeder en 4 broers
Wat vind je leuk om te doen?
Ik ben goed in rekenen, natuurkunde 
en scheikunde
Is er iemand die je heel  
erg bewondert?
Mijn moeder
Wat is jouw lievelingseten?
Rijst met vlees
als je een dag een dier zou kunnen 
zijn, welk dier en waarom?
Een dolfijn, omdat ze intelligent zijn 
en mensen redden.
Hoe denk je dat jouw leven er  
over 10 jaar uitziet?
Dat ik klaar ben met mijn studie en 
gediplomeerd verloskundige ben, met 
een mooie auto en een goed leven

Aleyna
Met wie woon 
je in huis?

Met mama 

Wat vind je leuk 
om te doen?

Creatief zijn (dat je 
alles kan maken wat 

je wil en dat je emoties 
erin kan zetten) en saz  leren 

spelen (een saz is een soort Turkse 
gitaar – red.)
Waar ben je goed in?

Rekenen en topografie (op school), 
technische voorwerpen uitpuzzelen, 
oplossen vind ik leuk 
Is er iemand die je heel  
erg bewondert?
Mama, omdat ze alles kan doen  
alleen, ze doet heel veel voor me 
en ze brengt me overal naar toe
Wat is jouw lievelingseten?
Manti (gevulde deegenvelopjes), 
eten uit Kayseri (stad in Turkije) en 
pastirma (soort gedroogde salami)
als je een dag een dier zou kun-
nen zijn, welk dier en waarom?
Mijn lievelingsdier is een hond, 
maar dat zou ik niet willen zijn.  
Wel een trekvogel en dan middenin 
de tijd wanneer ze vertrekken. Je 
kan overal heen vliegen waar je 
maar wilt zijn, naar andere  
continenten (Aleyna heeft een  
10 voor topografie) 
Hoe denk je dat jouw leven er 
over 10 jaar uitziet?
Dan zit ik midden in mijn  
studie voor advocaat! Of ik studeer 
binnenhuisarchitectuur

Johan Sam

Met wie woon je in huis?
Met mijn vader en moeder en de 
vissen
Wat vind je leuk om te doen?
Minecraft, lezen en badminton
Is er iemand die je heel  
erg bewondert?
Mijn ouders
Wat is jouw lievelingseten?
Rijst met aardappel en kippensoep
als je een dag een dier zou kunnen 
zijn, welk dier en waarom?
Een rog, want die is plat en wordt niet 
bedreigd
Hoe denk je dat jouw leven er over 
10 jaar uitziet?
Dan studeer ik veel en neem ik een 
baan als assistent-dokter
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KORT NIEUWS
• INTERMEDIaIR VOOR HET JEUgDSpORT- EN CUlTUURFONDS  School’s 
cool is sinds september 2014 intermediair voor het Jeugdsport- en 
cultuurfonds in Delft. Deze fondsen creëren sport- en cultuurkansen voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen 
worden van een sport- of cultuurvereniging. Sinds september heeft 
School’s cool al tien aanvragen gedaan voor een financiële bijdrage. 

• SCHOOl’S COOl gOES USa Geke, een van onze mentoren, is onlangs 
verhuisd naar Texas in de Verenigde Staten. Ze gaat daar bij de organi-
satie ‘Big Brother Big Sister’ (een soort voorloper van School’s cool) als 
vrijwilliger aan de slag. Zij hebben daar nog geen intervisiegroepen en 
hebben Geke gevraagd om deze voor hen op te zetten. Toch mooi dat 
wij ook iets voor ‘Big Brother Big Sister’ in de USA kunnen betekenen!

bezoek aan NOS Studio Sport 
Begeleiding door een mentor van School’s cool betekent niet alleen maar hard werken: tijdens het 

mentoraat ondernemen de leerlingen ook leuke activiteiten met hun mentor, zoals bijvoorbeeld een 

bezoek aan een museum of de bioscoop, of een activiteit in de natuur (zoals wilgenknotten, waarover 

verderop in deze nieuwsbrief meer). Drie van onze brugklasleerlingen, zubeer, Jeadrion en Jeandion, 

hebben laatst een heel bijzonder uitje gemaakt.

We hoorden dat Zubeer graag voetbalpresentator wil 
worden. We zijn toen op zoek gegaan naar een con-
tactpersoon bij de NOS, waarna het balletje (letterlijk) 
is gaan rollen. Het resultaat was dat de drie jongens, 
samen met mentoren Jeroen en Lia, op 10 december jl. 
te gast waren in de sportstudio’s van de NOS! Ze zijn  
daar geweldig ontvangen. Ze kregen niet alleen een 
uitgebreide rondleiding, maar mochten daarna ook de 
Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Apoel  
Nicosia bekijken, samen op de bank met Bert van 
Marwijk, Youri Mulder en Jack van Gelder. Bovendien 
heeft Zubeer nog verslag mogen doen van wat eerder 
gespeelde en opgenomen wedstrijden. Commentator 
Frank Snoeks, met wie Zubeer nog een tijdje heeft zitten 
praten, vond dat hij echt talent heeft. Wie weet wat we 
in de toekomst nog van Zubeer gaan horen!

gevraagd naar hun ervaringen vertellen de  
jongens het volgende.

Zubeer: “Ik was onder de indruk van hoe de hele studio 
er uit zag, met alle schermen en met al die apparatuur, 
waarmee je bijvoorbeeld met één druk op de knop  
iemand ‘live kan zetten’. Wat ik het allerleukste vond? 
Dat we Ajax konden kijken met Bert van Marwijk, Jack 
van Gelder en niet te vergeten Youri Mulder. Het was 
echt geweldig! Na dit bezoek weet ik nog zekerder  

- voor 82 procent - dat ik commentator wil worden. 
Daarom wil ik dit jaar het havoniveau proberen te halen 
en na de havo naar de School voor Journalistiek.”

Jeadrion heeft ook een geweldige avond gehad: “Ik 
vond het allerleukste om Youri Mulder te zien. Hij is een 
leuke commentator en is vaak grappig, bijvoorbeeld: ‘Die 
bal kwam niet eens in de buurt van het doel!’. Wat de 
meeste indruk op me heeft gemaakt, is dat ze zo aardig 
deden, alsof we goede vrienden waren.”

Jeandion, ten slotte, vond het leukst dat ze gewoon met 
de commentatoren mochten praten: “Eigenlijk was ik bij 
het binnenkomen al heel blij, omdat het de eerste keer 
was dat ik bij de NOS was. Het was heel speciaal. Wat ik 
niet had verwacht, was dat er zo weinig bewaking zou 
zijn. We hadden maar één pasje nodig en toen mochten 
we overal naartoe. Ik vond het echt superleuk!”

School’s cool steekt de  
handen uit de mouwen  
tijdens Natuurwerkdag
Op initiatief van mentor Han trokken op 

zaterdag 1 november 2014 vier van onze 

School’s cool-koppels de natuur in om  

wilgen te knotten bij het World Art Center 

Delft. Deze activiteit vond plaats in het  

kader van Natuurwerkdag: iedereen kan  

die dag werken aan het behoud en herstel 

van natuur en landschap. 

Leerling Justin vond het een erg leuke ervaring:  
“Ik had het nog nooit eerder gedaan. Het leukste 
stuk gereedschap waar ik mee mocht werken  
vond ik de pistoolzaag.” Ook mentor Els genoot 
volop van het wilgenknotten. “We waren lekker 
fysiek met elkaar aan de slag, op een stralende 
dag in het najaar.  
Een mooie, leerzame activiteit om elkaar beter  
en ook anders te leren kennen. Na een middag 
stevig doorwerken waren alle wilgen geknot en 
fietsten we samen moe en voldaan terug naar 
huis!” Han, bedankt voor je mooie initiatief en 
goede organisatie.

Vrijwilligers bedankt!
In de afgelopen vijf jaar is een voorzichtig idee, waar 
Mirjam en Joan in Delft mee aan de slag zijn gegaan, 
uitgegroeid tot een prachtige organisatie die een jaarlijks 
groeiende groep leerlingen en hun ouders ondersteunt.
Dit is alleen maar mogelijk dankzij alle mensen die  
zich als vrijwilligers inzetten voor onze stichting:  
mentorcoördinatoren, mentoren, bestuursleden, de  
mensen van de PR, vormgeving, IT en alle anderen. 
Onze dank is heel groot. Wij maken voor jullie allemaal 
een diepe buiging!

agENDa
Vrijdag 27 maart  
10.00 - 13.00 uur 
Bijeenkomst School’s cool 
Nederland in Utrecht

Dinsdag 14 april
7.30 - 9.30 uur 
Voorjaarsontbijt Delftse 
Uitdaging

Vrijdag 20 maart &  
zaterdag 21 maart  
VNL Doet vrijwilligersactie 
van het Oranje Fonds

“Na dit bezoek weet 

ik nog zekerder  

- voor 82 procent - 

dat ik commentator 

wil worden.”
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Wij horen graag van je!

Wat is School’s cool?
School’s cool is een mentororganisatie die kwetsbare leer-
lingen in groep 8 aan een thuismentor koppelt. Deze mentor 
begeleidt de leerling bij de stap van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs. Onze mentoren zijn goed opgeleide 
vrijwilligers die ‘hun’ leerling wekelijks thuis bezoeken en 
hem helpen met alle voorkomende schoolzaken evenals met 
het zoeken naar een passende vrijetijdsbesteding. Voor ouders 
kan de mentor als gids in de verander(en)de schoolomgeving 
fungeren. Vanuit onze organisatie krijgt een mentor begelei-
ding door een mentorcoördinator en een onkostenvergoeding. 
De tijdsinvestering bedraagt ongeveer twee uur per week  
gedurende anderhalf jaar.

Word ook mentor van School’s cool
School’s cool is op zoek naar gemotiveerde mensen die  
willen meehelpen een kind een goede start te geven op de 
middelbare school. 
Ben je goed opgeleid en beschik je over een flinke dosis  
geduld, inlevingsvermogen en enthousiasme? Heb je boven-
dien tijd - ongeveer 2 uur per week - om een 11/12-jarige  
te begeleiden bij de stap in de wereld die ‘brugklas’ heet?  
Dan is het mentorschap misschien iets voor jou!

als je je wilt aanmelden of als je meer informatie wilt ont- 
vangen, stuur dan een mail naar info@schoolscooldelft.nl,  
of bel: 06 - 483 438 00 (Joan Koene)  
of 06 - 418 875 42 (Mirjam biegstraaten).

Wat is De Juiste Keuze?
De Juiste Keuze is een mentororganisatie die ouders  
van leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs onder-
steunt bij het kiezen van een passende middelbare 
school voor hun kind. Op deze manier wordt voortijdig 
schoolverlaten voorkomen en raken ouders betrokken 
bij het schoolleven van hun kind. In groep 8 van de  
basisschool worden de ouders van september tot en 
met april gekoppeld aan een mentor, die dezelfde 
moedertaal spreekt als het gezin. De mentor stelt de 
ouders en de leerling in staat een weloverwogen keuze 
te maken voor een geschikte vorm van onderwijs. 

Word ook mentor  
van De Juiste Keuze

Als mentor van De Juiste Keuze ondersteun je een gezin 
bij het maken van de keuze voor een school in het  
voortgezet onderwijs voor hun kind. De begeleiding 
loopt ongeveer van september tot april, wanneer de 
leerling daadwerkelijk bij een middelbare school staat 
ingeschreven. Heb je hiervoor een aantal keer per 
maand tijd? Spreek je naast Nederlands ook Turks,  
Marokkaans, Arabisch, Afghaans, Koerdisch of een andere 
niet-westerse taal? Dan horen we graag van je!  

Je kunt contact opnemen met Mieneke de Jonge via  
mieneke@schoolscooldelft.nl of bel: 06 - 343 713 34.
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