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School’s coolfamilie blijft
groeien

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

School’s cool nieuwe
ondertekenaar Pact
tegen Armoede Delft
Op maandag 14 december ondertekende School’s
cool Delft het Pact tegen Armoede. In het bijzijn
van wethouder Stephan Brandligt (participatie)
zetten Mirjam en Joan hun handtekening waardoor
zij pactpartner zijn geworden.
Sinds 2007 bestaat in Delft het Pact tegen Armoede.
Hierin werken ongeveer 75 instellingen, organisaties
en bedrijven samen om met elkaar armoede in Delft te
bestrijden. De samenwerking is gericht op het terug-

KORT NIEUWS
Bestuurswisselingen
Els de Jeu heeft in september haar bestuurstaken
neergelegd. Naast bestuurslid is zij ook enige tijd
voorzitter van ons bestuur geweest. Wij danken Els
voor haar inzet in de afgelopen jaren. Als nieuw bestuurslid verwelkomen wij Marleen de Wilde.

Ervaringen van professionals met De Juiste Keuze en School’s cool

“Jullie Maken Het Verschil”
dringen van armoede in Delft zodat: minder Delftenaren
aan de kant staan, minder Delftse kinderen hoeven op
te groeien in armoede, Delftenaren die buiten de boot
dreigen te vallen geholpen worden, meer Delftenaren
economisch zelfstandig zijn, minder Delftenaren problematische schulden hebben en meer Delftenaren kunnen
lezen, schrijven en rekenen.

Aanmelding leerlingen
uit Den Hoorn
School’s cool goes regionaal! Nou ja, een beetje in
ieder geval: vanaf januari 2016 kunnen - naast alle
Delftse basisscholen - ook de drie basisscholen in Den
Hoorn leerlingen uit groep 8 voordragen voor een
School’s cool-mentoraat. We zijn blij met deze eerste
regionale uitbreiding!

Stichting voor Hulp
aan Delftse Jongeren

Colofon
Redactie: Karin Koene, Mirjam Biegstraaten, Joan Koene en
Mieneke de Jonge. Ontwerp: Mirjam Wilbrink (studioBoven.nl)
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Judith van Leerdam, leerkracht in groep 8
Over haar ervaringen met De Juiste Keuze (hierna: DJK,
red.) spraken we met Judith van Leerdam, leerkracht in
groep 8 van de Bernadette Mariaschool. “Het geeft mij
een prettig gevoel dat de kinderen, die wij voordragen
bij DJK, samen met hun ouders een middelbare school
kunnen kiezen die goed bij het kind past. Met de
inschakeling van een mentor van DJK weet ik dat de
ouders hulp krijgen bij deze beslissing, bijvoorbeeld
doordat de mentor aanwezig is bij rapportgesprekken
en meegaat naar open dagen van vo-scholen.
Een bijzondere band
Hoeveel steun DJK kan bieden heb ik vorig jaar goed
kunnen zien bij een meisje uit mijn groep en haar

ouders. Dit meisje kreeg een betrokken mentor die
bij het voorlopig adviesgesprek aanwezig was, met
de leerlinge thuis oefende met begrijpend lezen en
samen met haar en de ouders verschillende middelbare scholen bezocht. Bovendien hield ze een kort
lijntje met mij, de leerkracht, om zo op de hoogte te
blijven van nieuws vanuit school. De mentor en het
gezin hebben een bijzondere band opgebouwd. De
ouders wisten nu goed waarop zij hun keuze voor een
vo-school konden baseren en de leerling was zo gek
op haar mentor dat ze haar trots uitnodigde voor haar
eindmusical. Ik heb haar in groep 8 enorm zien groeien,
ze heeft meer zelfvertrouwen gekregen.
Het gaat goed met haar op de middelbare school.
Ze moest in het begin wel wennen aan haar nieuwe
school, docenten en klasgenoten, maar staat nog
steeds achter haar schoolkeuze.”

>> Lees verder op de volgende pagina >>

Judith van Leerdam,
leerkracht groep 8,
Bernadette Mariaschool

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

Altijd interessant om te horen: de ervaringsverhalen
van docenten die betrokken zijn bij de leerlingen die
worden bijgestaan door onze mentoren. Hoe ervaren
zij de inbreng en ondersteuning van de thuismentoren?

“Met de inschakeling van een
mentor van DJK weet ik dat de ouders
hulp krijgen, bijvoorbeeld doordat
de mentor aanwezig is bij rapportgesprekken en meegaat naar open
dagen van vo-scholen”

www.schoolscooldelft.nl
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Jelle Settels,
klassenmentor CLD, locatie Obrechtstraat
>> Vervolg van pagina 3 >>
Dat het belangrijk is dat leerlingen een school kiezen
die goed bij hen past, weten Jelle Settels en Renate
Hendriks maar al te goed. Ze zijn allebei klassenmentor:
Jelle op het CLD, locatie Obrechtstraat, en Renate op het
Stanislascollege, locatie Krakeelpolderweg. Daarnaast is
Renate momenteel ook een half jaar leerlingbegeleider,
in verband met zwangerschapsverlof van een collega.
Zij vertellen over hun ervaringen met de mentoren van
School’s cool, die een aantal van hun brugklasleerlingen
hebben bijgestaan, of dit nu nog doen.
Renate Hendriks, klassenmentor
en leerlingbegeleider Stanislascollege,
locatie Krakeelpolderweg
Renate over haar rol als mentor en leerlingbegeleider:
“Als leerlingen tegen problemen aanlopen, is het in eerste instantie de taak van de klassenmentor om passende
zorg te regelen. Als er verdere ondersteuning nodig
blijkt te zijn, dan wordt de leerlingbegeleider ingeschakeld. Als leerlingbegeleider fungeer je als schakel tussen
de leerling, de ouders, de teamleider en eventueel de
zorgcoördinator, als er externe hulp wordt ingeroepen.
Daarnaast ben ik ook klassenmentor. In die rol heb ik
de afgelopen jaren regelmatig leerlingen gehad die
werden begeleid door een thuismentor van School’s
cool. Als mentor en leerlingbegeleider is het prettig
als er een thuismentor is: door de korte lijnen met de
School’s cool-mentor wordt er eerder gesignaleerd wat

Renate Hendriks,
klassenmentor en leerlingbegeleider
Stanislascollege, locatie Krakeelpolderweg

“Als mentor en leerlingbegeleider is
het prettig als er een thuismentor is:
door de korte lijnen met de
School’s cool-mentor wordt er eerder
gesignaleerd wat er niet goed gaat. ”
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“Deze leerlingen hebben net wat
meer aandacht nodig en die kun je
als klassenmentor niet altijd even
goed bieden. Die extra aandacht
wordt nu geregeld door School’s cool.
Daar ben ik echt blij mee. Daarom is
jullie organisatie wat mij betreft echt
van toegevoegde waarde.”

er niet goed gaat. En wanneer het ‘probleem’ deels thuis
ligt, dan hebben we daar een ingang. Op deze manier
houden we ook contact met eventuele andere hulpverleners die bij een gezin betrokken zijn. Ik heb gezien bij
een leerling uit mijn mentorklas wat de meerwaarde van
een School’s cool-mentor kan zijn. Vanwege vervelende
omstandigheden in zijn thuissituatie kwam deze leerling steeds minder naar school. Door de bestaande korte
lijnen via (onder andere) de thuismentor van School’s
cool hebben we gelukkig snel extra ondersteuning kunnen regelen voor dit gezin. Inmiddels gaat het met de
leerling in kwestie weer hartstikke goed.”
Jelle Settels, klassenmentor CLD,
locatie Obrechtstraat
Jelle Settels - naast klassenmentor ook docent aardrijkskunde op het CLD - is ook enthousiast over School’s cool:
“De eerste keer dat ik met jullie organisatie in contact
kwam, was via een meisje uit een allochtoon gezin – ik
was toen haar klassenmentor.
Dat School’s cool een organisatie is die echt het
verschil maakt, besefte ik toen ik de vader van dat
meisje sprak, samen met haar thuismentor. Deze vader,
een hele hardwerkende man, kon zijn dochter niet de
ondersteuning geven die zij nodig had om te slagen. Hij
kende de weg niet binnen het voortgezet onderwijs en
daarnaast was het voor hem moeilijk om z’n dochter
taalondersteuning te geven. Hij sprak prima verstaanbaar
Nederlands, maar dat is dan toch moeilijk. Voor dat soort
gezinnen is het heel goed dat School’s cool er is.

KORT NIEUWS
Pilot 11plus- en 14plus-leerlingen
Zoals u ongetwijfeld weet, ondersteunt School’s
cool leerlingen bij de overstap van de basisschool
naar het voortgezet onderwijs. Vanaf de laatste
maanden in groep acht wordt de leerling begeleid
door een eigen mentor, meestal tot aan de kerstvakantie als de leerling in de 2e klas zit.

School’s cool biedt leerlingen structuur
Als je me vraagt wat School’s cool voor leerlingen betekent, denk ik dat het belangrijkste is dat ze structuur
wordt meegegeven. Hun ouders doen hun stinkende
best, maar kunnen die structuur om wat voor reden dan
ook niet geven. Die structuur aanreiken, een luisterend
oor bieden: ik merk dat dat heel goed werkt. Hierdoor
redden deze leerlingen het vaak nu wel, terwijl de voorwaarden om te slagen bij hen wat minder aanwezig zijn
dan bij andere kinderen. School’s cool compenseert al
veel van die voorwaarden door deze ouders te ondersteunen. Ik merk echt dat de leerlingen door School’s
cool op een normale manier kunnen integreren in het
voortgezet onderwijs.
Als klassenmentor heb ik ook af en toe contact met de
thuismentor, het meeste werk gebeurt natuurlijk bij de
leerling thuis. Het is voor mij in ieder geval heel nuttig
als een leerling een thuismentor heeft. Dat heeft ook
een beetje een zakelijke reden: je krijgt als leerkracht
een bepaalde hoeveelheid uren toegewezen om je taak
uit te voeren. Deze leerlingen hebben net wat meer aandacht nodig en die kun je als klassenmentor niet altijd
even goed bieden. Die extra aandacht wordt nu geregeld
door School’s cool. Daar ben ik echt blij mee. Daarom is
jullie organisatie wat mij betreft echt van toegevoegde
waarde.
Wat ik nog als mogelijke uitbreiding van School’s cool
zie, is het aanbieden van een betaalbare huiswerkcursus
(huiswerk organiseren, leren leren), speciaal voor gezinnen die het financieel niet zo breed hebben.”

We krijgen steeds vaker vragen uit het voortgezet
onderwijs of we ook mentorondersteuning kunnen
bieden aan leerlingen die verder zijn in hun schoolcarrière, dus leerlingen van 14 jaar en ouder. Daarnaast hebben ons geluiden bereikt dat in het basisonderwijs behoefte bestaat aan mentorbegeleiding
vanaf het moment dat een leerling start in groep 8.
Om tegemoet te komen aan deze vragen is School’s
cool in september jl. begonnen met twee pilots:
naast het reguliere School’s cool-aanbod zijn er drie
zogenaamde 14plus-mentoraten van start gegaan,
evenals een 11plus-mentoraat. Als deze pilots naar
tevredenheid verlopen, willen we deze extra begeleidingstrajecten opnemen in ons reguliere aanbod. We
houden u op de hoogte!

Nieuwe coördinator voor
14plus-mentoren
Natuurlijk zorgen we ook goed voor de drie mentoren
die meewerken aan de 14plus-pilot. Zij zullen worden
ondersteund en begeleid door onze nieuwe mentorcoördinator Ellen de Looff, die zelf ook al mentor is
van een brugklasleerling.
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Stand van zaken SCHOOL’S COOL
Afronding mentoraten
2014 - 2015

Tweeëndertig mentoraten
gestart

Veertien mentoraten
van start gegaan

Eind december worden de meeste mentoraten die zijn
begonnen in het schooljaar 2014 - 2015 afgerond, na
een mentoraat van anderhalf jaar. Een klein aantal
mentoraten loopt nog even door, omdat het nog te vroeg
is om de betreffende leerlingen los te laten.

In september van dit jaar zijn natuurlijk ook weer een
groot aantal nieuwe mentoraten van start gegaan: dit
keer waren het er 32. De brugklasleerlingen en hun
mentoren zijn inmiddels hard aan het werk.
Deze mentoraten lopen in principe door tot eind 2016.

Van de 17 gezinnen, die zich in juli hadden aangemeld
om in aanmerking te komen voor een mentoraat van De
Juiste Keuze, zijn na selectie onlangs 14 gezinnen met
een mentor begonnen aan het traject van het uitzoeken
van een passende school in het voortgezet onderwijs.

Beloning voor het harde werken
Ter afsluiting van deze mentoraten en als beloning
voor al het harde werk is er op 22 januari 2016 een
kookworkshop voor alle leerlingen en mentoren van
deze lichting. Net als vorig jaar is de organisatie van deze
workshop in de kundige handen van onze topchef (en
mentorcoördinator) Joyce van Tuijl.
Voor een verslag van dit evenement, dat weer mag
worden gehouden in het Stanislascollege, locatie
Krakeelpolderweg, verwijzen we u graag naar de
volgende editie van deze nieuwsbrief.

Aanvulling begeleiding leerling
AGENDA
Heden tot 3 januari 2016
Emballage-actie bij Albert Heijn,
Martinus Nijhofflaan

Met ingang van dit lopende schooljaar bieden onze mentoren hun leerlingen ook ondersteuning bij basisvaardigheden zoals rekenen en begrijpend lezen. In september
en oktober jl. hebben we daarom voor alle mentoren een
thema-avond over begrijpend lezen georganiseerd, plus
een training over het onderwerp ‘leren leren’.

Hele maand december 2015
Start voordrachten School’s cool 12plus
7 januari 2016
Bezoek mentoren De Juiste Keuze
aan scholencombinatie Delfland
22 januari 2016 		
Kookworkshop / eindfeest mentoren
en leerlingen lichting 2014 – 2015
4 februari 2016 		
School’s cool te gast bij
Stadsradio Delft
5 februari 2016
Sluiting aanmelding
mentorleerlingen School’s cool
8 februari 2016
Thema-avond voor mentoren:
‘Afstand en nabijheid’ door
Els Bleijenberg.
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Stand van zaken De Juiste keuze

KORT NIEUWS

Nieuwe mentoren
We verwelkomen alle nieuwe mentoren van De Juiste
Keuze. We vinden het erg leuk dat jullie de mentorengroep komen aanvullen.

School’s cool en
De Juiste Keuze
wensen u fijne
kerstdagen en
een cool 2016!
Ons kantoor aan
de Bizetstraat is
gesloten van maandag
21 december tot en
met vrijdag 1 januari?
Vanaf 4 januari zijn
we weer telefonisch
bereikbaar.

Emballageactie AH
Heeft u nog flessen met statiegeld die ingeleverd
moeten worden? Dan nodigen we u graag uit dit te
doen bij de Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan.
Van 30 november tot 3 januari zijn we namelijk
de ontvanger van de emballage-opbrengst in deze
winkel. Eerder dit jaar waren we ook al het onderwerp van de emballage-actie in de AH aan de Ruys
de Beerenbrouckstraat, wat een prachtig bedrag heeft
opgeleverd. De Zaanse grootgrutter zorgt sowieso
goed voor ons dezer dagen: AH sponsort een deel
van de kookworkshop op 22 januari a.s. (waarover u
eerder in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen).
Onze dank is Groot!

Nieuws School’s cool
Nederland
Sinds september van dit jaar is er weer een nieuw lid
bij de School’s cool-familie gekomen: School’s cool
Friesland. Dit is de eerste vestiging die tot stand komt
naar aanleiding van de samenwerking tussen de
Rabobank Foundation en School’s cool Nederland.
Zoals u in een van onze eerdere nieuwsbrieven heeft
kunnen lezen, kan School’s cool Nederland de komende drie jaar groeien van 15 naar 25 vestigingen dankzij
een donatie van de Rabobank Foundation.
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Mentoren in het zonnetje
Hoewel het al vaker gezegd is, herhalen we het hier graag nog een keer: onze mentoren zijn de kurk
waar onze projecten op drijft! Zonder het enthousiasme, de inzet en de toewijding van de mentoren is
er geen De Juiste Keuze en geen School’s cool. Daarom laten we u in deze nieuwsbrief graag kennismaken met twee van onze helden: Juliëtte Blonk en Peter – Jan Weijermans.
Juliëtte Blonk
“Ik ben mentor bij De Juiste Keuze (hierna: DJK, red.)
sinds het begin van het project in januari 2006 – al bijna
10 jaar dus! Een kennis van me die bij de gemeente Delft
werkt, attendeerde mij op het project, omdat hij wist
dat ik mijn buren (een Afghaans gezin met 8 kinderen)
ook al intensief begeleidde met huiswerk maken en het
kiezen van een school.
Het vrijwilligerswerk voor DJK is leuk om een aantal
redenen. Zo vind ik het heel interessant dat ik op deze
manier kennis maak met gezinnen met verschillende
achtergronden: tot nu toe heb ik gezinnen begeleid die
oorspronkelijk afkomstig waren uit Zuid-Soedan, Ghana,
Bangladesh, Marokko, Turkije, Soedan, Irak, de Nederlandse Antillen – en één Nederlands gezin. Het geeft me

een goed gevoel dat ik deze gezinnen niet alleen heb
kunnen helpen bij het maken van een weloverwogen
schoolkeuze, maar ook door hen te informeren en
adviseren over bepaalde regelingen of voorzieningen
waar ze aanspraak op konden maken.
Een aantal van de kinderen die ik heb begeleid, had ook
te maken met problemen als faalangst, extreme verlegenheid of ADHD. Een van deze kinderen was tijdens
onze eerste ontmoetingen heel gesloten en verlegen,
maar ons contact werd steeds beter. Hij ging me aankijken als we aan het praten waren en aan het einde van
het jaar kwam hij enthousiast met een camera naar me
toe om vakantiefoto’s te laten zien. Ik vond het heel
bijzonder om te zien hoe goed hij zich had ontwikkeld.
Toen ik het jaar erop met een ander gezin een open dag
op ‘zijn’ middelbare school bezocht,
was hij daar als leerling bezig om
mensen wegwijs te maken. Hij kwam
heel spontaan op me afsprinten, om te
vertellen hoe het ging.
Omdat ik zelf als kind ben opgegroeid
in een gezin zonder financiële problemen, met ouders die mij overal bij
konden helpen, stond ik er nooit bij
stil dat het ook heel anders kan zijn. Ik
gun de gezinnen die wij als mentoren
ondersteunen ook datgene wat voor
ons gezin vanzelfsprekend was.”
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Peter Jan Weijermans
“Sinds 2010 ben ik mentor bij School’s cool. Ik was net
aan het overwegen vrijwilligerswerk te gaan doen,
het liefst iets in het onderwijs met (kans)arme kinderen, toen ik begin 2010 een artikel in de krant las over
School’s cool Delft. Na in contact te zijn gekomen met
Mirjam en Joan ben in het schooljaar 2010 - 2011 meteen gestart met mijn eerste mentorleerling.
Er zijn voor mij verschillende redenen om dit werk van
mentor te doen. Ik wil graag iets terug doen voor alle
kansen en mogelijkheden die ik zelf heb gekregen.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen die in een
minder kansrijke omgeving opgroeien, wat extra hulp

krijgen om op school het beste uit zichzelf te halen. Het
is ook geweldig om te zien dat ik mijn enthousiasme
voor bepaalde vakken (of voor leren in het algemeen)
kan overbrengen op mijn mentorleerlingen.
In de afgelopen jaren heb ik veel leuke dingen beleefd,
tijdens mijn mentorbezoeken maar ook tijdens uitstapjes
die ik met mijn leerlingen heb gemaakt. Zo heb ik bijvoorbeeld met een mentorleerling een middagje op de
publieke tribune van de Tweede Kamer gezeten. Ik wist
niet of hij het interessant zou vinden, maar het leek me
sowieso goed dat hij dit een keer zou zien. Mijn mentorleerling vond het geweldig om in de grote vergaderzaal
politici te zien die beroemd zijn van TV. Sterker nog: hij
vond het zo leuk dat hij daarna ook nog allerlei commissievergaderingen wilde bijwonen. En toen ik het na een
paar uur zelf wel een beetje gezien had, wilde hij toch
nog blijven om ook even een commissievergadering over
jeugd en sport mee te pakken, want dat leek hem wel
relevant voor hemzelf.”
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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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