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School’s cool Delft
‘nieuwe stijl’
Interview met Mirjam Biegstraaten
en Ellen de Looff

Verder in dit nummer
Kort nieuws:
We want you!! We zijn DRINGEND
op zoek naar mentoren

Nieuws:
Samenwerking
ISK Grotius College

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

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

Ellen de Looff
Een korte introductie
Ellen kende het School’s cool-project via de school
van haar kinderen: “Omdat ik een Freinetouder ben
(een ouder met kinderen op de Freinetschool, net
als voorheen Joan en Mirjam – red.) hoorde ik al een
aantal jaar geleden van het project. Alleen paste het
toen niet in mijn leven, met drie jonge kinderen.
Ik ben een aantal jaar overblijfcoördinator geweest
op de Freinetschool. Toen ik wist dat ik daarmee ging
stoppen, zag ik ergens staan dat er mentoren werden
gezocht. “Dit is het moment, nu ga ik het doen!” dacht
ik toen. Ik ben in september 2015 met mijn eerste

WE
WANT
YOU!!

mentoraat begonnen en kort daarna werd ik benaderd
door Mirjam en Joan: of ik mentorcoördinator van XL
wilde worden. Daar hoefde ik eigenlijk geen seconde
over na te denken, ik wist meteen dat ik dat heel
graag wilde gaan doen. Het komt perfect uit, dit is iets
waar ik weer 200% voor kan gaan.”
“Ik vind School’s cool zo’n leuke organisatie, de manier
waarop het georganiseerd is, de manier waarop er
met je wordt gesproken, hoe met de vrijwilligers
omgegaan wordt. Ik voel me daar echt op mijn plek!”

KORT NIEUWS
WE WANT YOU!!
We zijn DRINGEND op zoek naar mentoren
voor School’s cool! Lijkt het je leuk om een
groep 8-leerling te begeleiden, of een brugklasser
die zijn eerste stappen zet in de wereld van het
voorgezet onderwijs? Meld je dan NU aan!
Stuur een mail naar info@schoolscooldelft.nl
of bel Joan Koene (06 - 483 438 00) of
Mirjam Biegstraaten (06 - 418 875 42).
Daarnaast zoeken we ook een PR-medewerker
en een mentorcoördinator. Kijk voor meer
informatie op onze website, onder het
kopje ‘vacatures’.
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School’s cool Delft ‘nieuwe stijl’

School’s cool XS, School’s cool
& School’s cool XL
Er gaan dingen veranderen bij School’s cool Delft!
Tot nu toe coördineert onze stichting twee mentorprojecten: De Juiste Keuze (hierna: DJK) en School’s
cool. Met ingang van het komende schooljaar gaat
DJK verder in een andere vorm en onder een nieuwe
naam: School’s cool XS. Bovendien krijgt het ‘reguliere’
School’s cool-project, dat gewoon blijft doorlopen, een
grote broer: School’s cool XL.

SCXS

School’s cool XS
Het XS-programma gaat leerlingen begeleiden tijdens
hun laatste jaar op de basisschool. De XS-mentoren
werken met hun leerlingen aan goede studievaardigheden, bereiden hen voor op de overgang naar het
voortgezet onderwijs en bieden zo nodig ondersteuning
bij het maken van een schoolkeuze.

SC

School’s cool
Daarnaast is er het vertrouwde School’s cool-project,
bedoeld voor leerlingen die hulp nodig hebben bij de
overstap van groep 8 naar de brugklas. Deze begeleiding
start aan het begin van de brugklas en duurt gemiddeld
anderhalf jaar.

SCXL

School’s cool XL
Vanaf augustus 2016 is er ook School’s cool XL. Dit traject
is bedoeld voor leerlingen die tijdens het voortgezet
onderwijs dreigen vast te lopen. De XL-mentoren bieden
ondersteuning in de schoolloopbaan van de leerlingen
en bij hun persoonlijke ontwikkeling. De begeleiding van
School’s cool XL duurt één tot anderhalf jaar.
De drie projecten vormen binnen onze stichting een
doorgaande lijn, maar staan los van elkaar. Het betekent
dus niet dat kinderen die bij XS binnenkomen, automa-

“Er zijn voor het kind, kijken naar
studievaardigheden, hoe moet je
plannen en structuur aanbrengen,
dat is wat we nu ook via XS
gaan aanbieden.”

tisch doorgaan naar School’s cool en XL. Die mogelijkheid
bestaat wel, maar de leerlingen worden iedere keer
opnieuw gewogen om te kijken of ze aan de criteria
voldoen.
Mirjam Biegstraaten en Ellen de Looff worden projectleider van respectievelijk XS en XL. Zij vertellen over de
veranderingen - waar ze het momenteel razend druk
mee hebben.
Mirjam: “DJK draait inmiddels drie jaar binnen onze
stichting, maar bestaat al meer dan 10 jaar; voorheen
viel het onder de Gemeente Delft. Bij DJK was de aandacht vooral op de ouders gericht, in dienst van het kind.
De ouders werden ondersteund bij het maken van een
goede keuze van een middelbare school voor hun kind.
Het gaat hierbij veelal om mensen die het Nederlandse
onderwijssysteem niet goed kennen, soms ook de
Nederlandse taal niet (voldoende) beheersen.
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de ouders –
en de kinderen zelf ook, trouwens - naast die hulp ook
heel graag ondersteuning voor hun kind wilden hebben
in de aanloop naar die overstap. Dat is wat we altijd
al doen bij School’s cool – en dat is wat we nu ook via
XS gaan aanbieden: er zijn voor het kind, kijken naar
studievaardigheden, hoe moet je plannen en structuur
aanbrengen. We komen toch vaak in wat meer gesloten
gezinnen, die soms ook het hoofd moeten bieden aan
financiële uitdagingen, waardoor hun sociale netwerk
vaak klein is.
>> Lees verder op de volgende pagina >>
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>> Vervolg van pagina 3 >>

In de XS-formule kan de mentor meteen met een leerling aan de slag gaan: aandacht geven, waardoor hij
zelf kan gaan groeien, en ook proberen de wereld van
de leerling wat groter maken, laten zien wat hier in
Delft gebeurt. Samen er op uitgaan, iets ondernemen,
bekijken of de leerling bijvoorbeeld lid kan worden
van een sportclub. Op die manier probeer je de leerling
zelfbewuster en steviger te maken.
Wat je ziet is dat leerlingen die bij School’s cool
terechtkomen, vaak al veel langer in beeld zijn bij de
leerkrachten – soms al vanaf de kleuters. Daarnaast is
het zo dat een leerling in die leeftijd (groep 8) nog heel
ontvankelijk is. In de pubertijd wordt de afstand tot de
ouders steeds groter en gaan kinderen zich meer tegen
hun ouders afzetten; dan staan ze soms minder open
voor goede adviezen. Het XS traject werkt dus nóg
preventiever, zou je kunnen zeggen.
De doelgroep voor XS en DJK is hetzelfde, we richten
ons op dezelfde gezinnen. De begeleiding wordt alleen
intensiever.”
Al 35 meldingen voor de XS-formule
“De voordracht gebeurt door de leerkracht in groep 7.
We hebben een paar weken geleden de eerste uitnodigingen naar de scholen verstuurd en hebben
intussen rond de 35 aanmeldingen binnengekregen!
Net als bij het reguliere School’s cool programma gaan
we bekijken of deze aanvragen aan de criteria voldoen
en of de situatie bijvoorbeeld niet te complex is:
we zijn namelijk geen hulpverleners. Ook bekijken we
of er eventueel een betaald alternatief is, want onze
projecten zijn vooral bedoeld voor de minder draagkrachtige gezinnen in Delft.

“De leerlingen voor wie XL is
bedoeld, hoeven niet afkomstig
te zijn uit een eerder School’s cool
traject, het kunnen gewoon
leerlingen zijn die worden aangemeld
vanuit de middelbare school, omdat
de resultaten ineens kelderen of
omdat er andere problemen zijn.”
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Ellen: ”Een leerkracht kan nu ook een afweging gaan
maken tussen leerlingen die ze nu al willen laten begeleiden, of van wie ze zeggen: die geef ik volgend jaar op
voor het ‘normale’ School’s cool-traject in de brugklas”.
Mirjam: “Sinds september 2015 loopt een pilot van XS.
Het meisje dat daaraan meedoet, is ook weer aangenomen bij School’s cool. Zij krijgt dus twee jaar begeleiding”.
Ellen: “Leerkrachten uit groep 7 mogen nu voor het
eerst hun leerlingen voordragen; zij kunnen daarbij
ook de intern begeleiders inschakelen, die kennen ons
project al jaren”.
Bepaalde patronen en ‘gedoetjes’ met ouders
School’s cool XL is er voor die leerlingen op het voortgezet onderwijs die niet meer kunnen worden aangemeld
bij School’s cool.
Ellen: “We zijn nu bezig met het opstarten van (maximaal) negen XL mentoraten; ook die zullen dan aan de
start van het volgende schooljaar beginnen. Het is best
mogelijk dat er in de loop van het volgend schooljaar
meer leerlingen worden aangemeld bij wie de klassenmentor constateert dat extra ondersteuning welkom of
nodig is. We zullen tegen die tijd bekijken of we kunnen
uitbreiden, de tijd zal het leren”.
Mirjam vult aan: “De leerlingen voor wie XL is bedoeld,
hoeven niet afkomstig te zijn uit een eerder School’s cool
traject, het kunnen gewoon leerlingen zijn die worden
aangemeld vanuit de middelbare school, omdat de resultaten ineens kelderen of omdat er andere problemen
zijn. Er kan in een gezin natuurlijk van alles spelen. Dan
kan het lang goed gaan omdat leerlingen heel flexibel
zijn, maar er kan uiteraard een moment komen waarop
het de leerling allemaal te veel wordt”.
Ook voor XL loopt dit schooljaar al een pilot (van drie
mentoraten). Hierin is bijvoorbeeld een leerling begeleid
die vorig jaar is gezakt voor zijn examen. We hopen vurig
dat hij het dit jaar wel heeft gehaald.
Ellen: “De uitdaging bij de XL-leerling is vooral dat ze
al langer in een bepaald patroon zitten. Er hebben zich
mogelijk al de nodige ‘gedoetjes’ met ouders voorgedaan, en soms spelen er ook allerlei andere zaken mee,
waardoor het zelfvertrouwen is afgenomen. Bij deze
leerlingen hopen we door middel van een XL mentor iets
te kunnen betekenen”.
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Waarom deze veranderingen?
Mirjam: “We hebben besloten tot deze aanpassingen
omdat we verzoeken bleven ontvangen van scholen en
van ouders. We voldoen dus aan een behoefte.”
Ellen: “XL is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van
vragen vanuit verschillende scholen in het voortgezet
onderwijs: waarom de begeleiding ophield na de kerstvakantie in de 2e klas. De scholen gaven aan dat ze
leerlingen hadden die ook daarná onze begeleiding
goed konden gebruiken.”
Mirjam: “We gaan een bredere leeftijdsrange bedienen.
Het is natuurlijk hartstikke mooi dat we kinderen van
een jaar of 11 tot in principe 18 kunnen gaan helpen.
Mentorbegeleiding is tenslotte ontzettend waardevol
voor alle leeftijden: dat iemand een jaar lang met jou wil
meelopen en een jaar volledige aandacht voor jou heeft.
Daar bloeit iedereen van op!
Het vraagt natuurlijk wel het een en ander van de
organisatie, we maken echt een omslag. We doen ons
best om alles zo spoedig mogelijk op de rails te hebben”.
Ellen: “Ook het zoeken naar mentoren trekken we
nu breder. Mentoren kunnen in feite kiezen uit drie
projecten, ze kunnen aangeven waar hun hart ligt.

Mirjam vult aan: “Sommige mentoren hebben een duidelijke voorkeur maar er zijn ook mentoren die zeggen:
kijk maar waar ik het beste pas en waar je mij het
hardste nodig hebt. Ook dit aspect maakt het voor ons
best lastig: tot nu matchten we alleen voor School’s cool,
maar nu komen daar XL en XS bij. We hebben onszelf
voor een uitdaging geplaatst!
Ellen, tot slot: “Wat ik zo mooi vind aan School’s cool is
dat alle inspanningen preventief werken. Ik sprak laatst
wethouder Aletta Hekker tijdens het etentje ter afsluiting van de mentoraten en vertelde over onze plannen
voor XL. Zij gaf toen ook aan: Ja, ook dát is preventief,
want als kinderen niet meer naar school gaan, halen ze
geen diploma en dan ben je ze kwijt - dan kunnen ze
zich bijna meteen bij het UWV inschrijven. En als ze een
diploma halen, hebben ze toch meer mogelijkheden.
We doen er alles aan om ze te laten slagen!”
Delft mag trots zijn op al deze bevlogen mensen – op
de projectleiders, mentorcoördinatoren, mentoren en
alle andere vrijwilligers die hun energie en tijd steken
in School’s cool en op die manier meewerken aan een
betere toekomst voor jongeren in Delft.
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AGENDA
Donderdag 30 juni
19.30 - 22.00 uur
Eerste introductiebijeenkomst nieuwe
mentoren
Maandag 11 juli –
vrijdag 19 augustus:
zomervakantie
Het kantoor aan de
Bizetstraat is dan
gesloten. Vanaf
maandag 22 augustus
zijn wij weer bereikbaar.

Wij wensen
iedereen een
fijne vakantie!

KORT NIEUWS
NIEUWE AMBITIES NIEUWE PROJECTEN
De komende (school)jaren staan voor ons in het teken van
het realiseren van nieuwe ambities. We streven ernaar ons
School’s cool-project verder uit te breiden en willen we
onze twee nieuwe projecten net zo succesvol laten worden
als School’s cool nu al is.

SAMENWERKING ISK GROTIUS COLLEGE
Onlangs hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt
met het Grotius Talent en Taal Project, dat speciaal is
bedoeld voor leerlingen van de internationale schakelklassen (ISK) van het Grotius College. Via deze klassen
wordt geprobeerd niet-Nederlandssprekende leerlingen
zo snel mogelijk door te laten stromen naar het reguliere
onderwijs. Wij gaan het komende schooljaar drie jonge
vluchtelingen van het ISK begeleiden. De wens is om dit
aantal de volgende jaren uit te breiden.

Stichting School’s cool Delft
Bizetstraat 50 | 2625 AX Delft
Mirjam Biegstraaten: 06 - 418 875 42
Mieneke de Jonge: 06 - 343 713 34
Joan Koene: 06 - 483 438 00
Ellen de Looff: 06 - 424 049 08
info@schoolscooldelft.nl

Stichting voor Hulp
aan Delftse Jongeren

Colofon
Redactie: Karin Koene, Mirjam Biegstraaten, Joan Koene en
Mieneke de Jonge. Ontwerp: Mirjam Wilbrink (studioBoven.nl)

6

www.schoolscooldelft.nl

