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Nieuwsbrief

Geslaagd zomerfeest
voor alle vrijwilligers,
het team en het bestuur

Verder in dit nummer
Samenwerking
School’s cool Nederland
met YouBeDo

Stand van zaken:
start pilot
14+ mentoraten

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan af via info@schoolscooldelft.nl

Belevenissen
mentorleerlingen

*om de leesbaarheid te vergroten, wordt
in deze nieuwsbrief verwezen naar het
kind/de leerling/de mentor met “hij/hem”.

Eerste editie zomerfeest
School’s cool Delft geslaagd
Op 12 juni jl. organiseerden we voor de eerste keer een
Zomerfeest voor al onze vrijwilligers, ons team en ons bestuur.
Het werd een geslaagde zomerse avond, waar mentoren van onze beide
projecten De Juiste Keuze en School´s cool elkaar konden ontmoeten. Ook
waren er inspirerende gesprekken tussen nieuwe mentoren en mentoren
die het afgelopen schooljaar een brugklasleerling hebben begeleid, of een
gezin met een kind in groep 8.

Bedankt!
Op deze plaats willen wij
nogmaals al onze vrijwilligers
bedanken die het afgelopen
jaar mogelijk hebben gemaakt:
zonder jullie geen School’s cool
Delft. Alle mentoren van beide
projecten, mentorcoördinatoren,
bestuursleden, Rutger Jan, Victor,
Karin, Lies en natuurlijk Mirjam
Wilbrink van studioBoven: onze
dank is groot!!

Dankzij het heerlijke weer was het goed toeven in onze groene Bizet-tuin en
kon iedereen volop genieten van de heerlijke gerechten van chef-barbecue
Willem. Een mooie traditie is geboren! n

Samenwerking School’s cool Nederland
& YouBeDo.com
Bestel je ook wel eens boeken online? Doe dat
dan voortaan bij YouBeDo.com! Deze online
boekhandel droomt van een eerlijke en rechtvaardige wereld, waaraan het bedrijf probeert bij
te dragen door geld te genereren voor verschillende goede doelen. School’s cool Nederland
mag zich tot deze goede doelen rekenen.

Het werkt als volgt: YouBeDo.com verkoopt dezelfde boeken (ruim 4 miljoen titels) voor dezelfde prijzen en onder
dezelfde voorwaarden als andere grote boekenaanbieders. Wat YouBeDo bijzonder maakt, is dat de koper 10%
van het aankoopbedrag mag toekennen aan het goede

doel van zijn of haar keuze. Enige voorwaarde is dat de
koper tijdens de bestelprocedure bij de ‘extra regel’ aangeeft vanuit welke gemeente hij of zij de bestelling doet.
Kortom: help School’s cool aan extra financiële middelen
en bestel je boeken bij YouBeDo.com!

KORT NIEUWS
• Start Taalhuis

Op 28 april 2015 heeft
het Taalhuis in Delft op feestelijke wijze haar deuren
geopend. Het Taalhuis, dat is gevestigd in DOK Voorhof,
is een informatiepunt waar laaggeletterden tijdens
spreekuren met hun taalvraag terecht kunnen. Ook
vrijwilligers, die laaggeletterden willen helpen, zijn er
welkom. Het Taalhuis Delft is een initiatief van Stichting
Lezen en Schrijven, de Gemeente Delft en DOK.

School’s cool
Bizetstraat 50 | 2625 AX Delft
Joan Koene: 06 - 483 438 00
Mirjam Biegstraaten: 06 - 418 875 42
info@schoolscooldelft.nl
De Juiste Keuze
Bizetstraat 50 | 2625 AX Delft
Mieneke de Jonge: 06 - 343 713 34
mieneke@schoolscooldelft.nl

Voor meer informatie
www.dok.info/nieuws/taalhuis-delft-opent-haar-deuren

Stichting voor Hulp
aan Delftse Jongeren

Een van de Taalvrijwilliger kwamen wij laatst bij
DOK tegen: op de foto ziet u Paul Schuurhuizen, die
het komend schooljaar ook weer een brugklasser
zal begeleiden als School’s cool-mentor.

Colofon
Redactie: Karin Koene, Mirjam Biegstraaten, Joan Koene en
Mieneke de Jonge. Ontwerp: Mirjam Wilbrink (studioBoven.nl)
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www.schoolscooldelft.nl
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Stand van zaken SCHOOL’S COOL
Mentoren bedankt!
Ook bij School’s cool is de afgelopen maanden hard
gewerkt en het resultaat mag er zijn: we hebben een
groep van 30 nieuwe leerlingen geselecteerd en opnieuw een geweldige groep mentoren bijeen weten te
brengen. Ook zijn verschillende mentoraten succesvol
afgerond. We heten de mentoren die aan hun eerste
School’s cool-mentoraat gaan beginnen van harte welkom en tegen de ervaren mentoren zeggen we graag:
super dat jullie weer een brugklasser willen ondersteunen. Jullie vormen het hart van onze organisatie!

• 30 nieuwe mentoraten
• 18 meisjes, 12 jongens
• Deze leerlingen gaan naar

het Stanislascollege, het
CLD, het Grotius college, het
Wellantcollege en Lyceum
Ypenburg.

• De leerlingen hebben

vmbo-basis- tot vwo-niveau.

• 19 mentoren zijn
nieuw, 11 mentoren
zijn ervaren.

• 2 mentoren starten met
hun 4e mentoraat (!).
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Introductiebijeenkomst
nieuwe mentoren
Op 2 juli vond de eerste introductiebijeenkomst plaats
met de nieuwe mentoren. Het was een leuke avond,
die in het teken stond van kennismaken en informatieoverdracht. Aanwezig was ook een ‘panel’ van ervaren
mentoren, aan wie de nieuwe mentoren al hun vragen
konden stellen.

Stand van zaken De Juiste keuze
Mentoraten succesvol afgesloten
Ook dit schooljaar zijn weer 18 leerlingen uit groep 8
samen met hun ouders succesvol begeleid door een
mentor van De Juiste Keuze. Alle kinderen gaan na de
zomervakantie van start op de middelbare school van
hun keuze. In januari en februari van dit jaar bezochten
de leerlingen en hun ouders de open dagen en
informatieavonden van de v.o. scholen in Delft en

omgeving om zich zo goed mogelijk te laten informeren.
Zo kon iedereen zich in februari en maart met een gerust
hart inschrijven bij het voortgezet onderwijs.
Alle mentoraten zijn in juni met een evaluatie afgesloten.
Van deze 18 leerlingen zullen er 11 met begeleiding
van een School’s cool-mentor aan hun middelbare
schoolcarrière beginnen.
Dank jullie wel De Juiste Keuze mentoren voor jullie
geweldige inzet!

Meld je
aan voor
een 14+
mentoraat

Nieuw:
14+ mentoraten
Komend schooljaar starten we
met een kleine pilot: we
willen drie 14+ mentoraten
realiseren. Dat betekent dat
we leerlingen, die later in
hun schoolcarrière een extra
steuntje in de rug nodig
hebben, willen gaan begeleiden volgens de formule van
School’s cool. Contacten hierover lopen al met verschillende
v.o. locaties.
Voor deze drie mentoraten zijn
we nog op zoek naar mentoren
die dat als een uitdaging zien.
Voor meer informatie
hierover kun je contact
opnemen met Joan Koene via
joan@schoolscooldelft.nl.

Positieve evaluatie

Mooie resultaten
Van de groep School’s cool-leerlingen, die in augustus
2011 in de brugklas zijn gestart, hebben 10 leerlingen
hun diploma behaald, twee leerlingen hebben een
herexamen en vier leerlingen zitten nog niet in de eindexamenklas. Graag feliciteren wij alle geslaagden!
We zijn heel erg trots op jullie en wensen jullie succes
met jullie vervolgopleiding.

In de evaluatie vertelden de deelnemende ouders en
leerlingen dat de ondersteuning rust en vertrouwen gaf
voor de toekomst. Ook gaf men aan dat de verstrekte
informatie veel duidelijk maakte en dat de begeleiding
van de mentoren tijdens open dagen en informatieavonden een enorme steun in de rug was.

Plannen voor volgend schooljaar

Een van de leerlingen die vorig jaar is geholpen bij
het maken van een schoolkeuze, mailde onlangs haar
voormalige mentor het volgende: “Het gaat heel goed
met mij en ook op school. Hoe gaat het met u? De keuze
die ik heb gemaakt bevalt me heel erg. U zei dat u met
een gezin naar de open dag bent geweest. Vinden ze het
een leuke school? Ik ben blij dat ik deze heb gekozen,
dankzij uw hulp natuurlijk! Bedankt voor alles!”

De mentoren zullen de leerling nog meer dan voorheen
helpen zich goed voor te bereiden op de overgang naar
de brugklas: ze gaan ook samen werken aan goede
studievaardigheden. Voor de ouders organiseert De Juiste
Keuze twee extra ouderbijeenkomsten: een bijeenkomst
over de overgang naar het voortgezet onderwijs en een
waarin de ouders handvaten krijgen om hun zoon/dochter goed te ondersteunen in de brugklas.

Inmiddels komen de aanmeldingen voor het nieuwe
schooljaar ook weer binnen. We verwachten opnieuw
18 leerlingen en hun ouders ondersteuning van een
mentor te kunnen bieden.
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Creatieve jaarafsluiting met
mentoren
De Juiste Keuze
Op maandagavond 1 juni jl. hebben alle
mentoren en mentorcoördinatoren het
begeleidingstraject feestelijk afgesloten.
Na het jaar gezamenlijk geëvalueerd te
hebben, konden we in een creatieve
workshop de handen uit de mouwen
steken. Het resultaat - een bijzonder
sculptuur van draad en gipsverband –
mag er zijn! Als dank voor hun inzet en
hun waardevolle ondersteuning ontvingen
alle mentoren een kadootje van Miss
Morrison, een kleine koffiebranderij in Delft.

KORT NIEUWS
• Nieuwe mentoren dankzij TU Delft

Tijdens onze zoektocht naar nieuwe mentoren voor School’s
cool belandden we ook bij de Technische Universiteit. Na een
constructief gesprek met het alumni-bureau van de TU Delft
boden zij aan een mail aan alumni te sturen met daarin
een oproep om mentor te worden. Dit heeft veel
enthousiaste reacties van de oud-studenten opgeleverd:
inmiddels hebben zich al vijf nieuwe mentoren ingeschreven
en mogelijk komen er nog drie bij. Een prachtige oogst, waar
we heel blij mee zijn. Hierdoor kunnen we alle 30 geselecteerde
leerlingen koppelen aan een School’s cool-mentor!
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AGENDA
13 juli - 23 augustus
Zomervakantie. Kantoor
Bizetstraat gesloten.
14 september
Aanvang 19.30 uur
Themabijeenkomst
begrijpend lezen.
29 oktober
Aanvang 19.30 uur
Tweede introductiebijeenkomst.

Belevenissen van School’s cool-mentorleerlingen
Arjan en zijn mentorleerling Jasper
maakten tijdens de meivakantie een
rondvaart door de haven van Rotterdam.
Leuk - en leerzaam bovendien!

Hydion, de mentor-leerling van Simone, beleefde spannende momenten in de flight-simulator van de TU Delft. We zijn benieuwd of
dit naar meer smaakt. Ziet er goed uit, Hydion!

Mentorleerling
Jeadrion ging samen
met zijn mentor Lia
op bezoek bij Lia’s
dochter. Daar op
de boerderij leerde
Jeadrion van Dennis
hoe hij op de tractor
moest rijden. Het
lukte hem snel om te
sturen en schakelen.
En hij parkeerde de
tractor keurig netjes
in de schuur!

Santhya, mentorleerling van Pauline, heeft hard gewerkt om op
havoniveau te mogen blijven. Om haar te belonen voor al haar
inspanningen mocht Santhya met Pauline naar het concert van
Ariana Grande geweest. Hoe tof is dat..?!
We zijn heel benieuwd hoe het concert is geweest.
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Wat is De Juiste Keuze?
De Juiste Keuze is een mentororganisatie die ouders van
leerlingen uit groep 8 ondersteunt bij het kiezen van
een passende v.o. school voor hun kind. Op deze manier
wordt voortijdig schoolverlaten voorkomen en raken
ouders betrokken bij het schoolleven van hun kind.
In groep 8 worden de ouders van oktober tot en
met mei 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.

Wat is School’s cool?
School’s cool is een mentororganisatie die kwetsbare leerlingen
in groep 8 aan een thuismentor koppelt. Deze mentor
begeleidt de leerling bij de stap van groep 8 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
een gids zijn in de verander(en)de schoolomgeving.
Vanuit onze organisatie krijgt een mentor begeleiding door een
mentorcoördinator en een onkostenvergoeding. De gemiddelde
tijdsinvestering is ongeveer twee uur per week gedurende
anderhalf jaar.

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 mei.
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.

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 bovendien tijd ongeveer 2 uur per week - om een 11/12-jarige te begeleiden
bij de start 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 ontvangen, stuur dan een mail naar info@schoolscooldelft.nl,
of bel: 06 - 483 438 00 (Joan Koene)
of 06 - 418 875 42 (Mirjam Biegstraaten).

Wij horen graag van je!
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