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Stand van zaken
Wat zou het fijn zijn als een dag meer dan 24 uur
zou hebben… Dat gevoel overvalt ons de laatste
maanden met grote regelmaat! Het gaat gelukkig
goed met School’s cool Delft en dat is te merken aan
de hoeveelheid werk dat dit met zich meebrengt.
Waar hebben we ons de afgelopen maanden zoal
mee bezig gehouden?
Leerlingen en mentoren
Onze ‘pioniers’ (de eerste groep van 15 mentorkoppels)
hebben ook hard gewerkt: de mentoren hebben wekelijks
hun leerlingen bezocht. Het is mooi te zien hoe de
mentoren en hun leerlingen een band met elkaar
krijgen en hoe verschillend de mentoraten zijn. Via de
intervisiebijeenkomsten met onze mentoren blijven we
op de hoogte van alle ontwikkelingen.
We zijn erg blij te kunnen melden dat zich weer
een flink aantal enthousiaste, betrokken en uiterst
gemotiveerde mentoren hebben gemeld. Daarnaast
zijn we nog op zoek naar enkele mentoren!
Van onze tweede groep mentorkoppels (we willen
maximaal 18 koppels samenstellen) zullen er 16 vóór
de zomervakantie aan de slag gaan. We houden
daarnaast twee plekken vrij voor leerlingen die na de
zomervakantie (uiterlijk tot aan de herfstvakantie)
kunnen worden aangemeld.
We hebben begin dit jaar weer diverse basisscholen
uitgenodigd leerlingen voor te dragen. Helaas was de
vraag groter dan ons aanbod, waardoor we niet alle
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voorgedragen leerlingen hebben kunnen plaatsen. Het is
ons weer duidelijk geworden dat dit project ook in Delft in
een behoefte voorziet.
Op dit moment vinden de kennismakingsgesprekken
plaats met de voorgedragen leerlingen: stuk voor stuk
bijzondere gesprekken, waarmee ons project opnieuw een
gezicht krijgt. Door deze gesprekken raken we er weer van
doordrongen waarom we dit project begonnen zijn.
Op 21 juni vindt de eerste introductietraining plaats met
de mentoren van de tweede groep.
Om het eerste schooljaar van School’s cool Delft op
een leuke manier af te sluiten, gaan op zaterdag 25 juni
alle leerlingen en mentoren van de eerste groep en de
leerlingen van de tweede groep met elkaar op stap! Over
hun ervaringen brengen we in de volgende nieuwsbrief
graag verslag uit.
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*om de leesbaarheid te
vergroten, wordt in deze
nieuwsbrief verwezen naar
het kind/de leerling/de
mentor met “hij/hem”.
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Financiële en andere steun
In de vorige nieuwsbrief meldden we bezig te zijn
met een subsidieaanvraag bij de Gemeente Delft. We
zijn erg blij hier te kunnen melden dat deze is gehonoreerd en dat we inmiddels ook voor 2011 op de
financiële steun van de Gemeente mogen rekenen,
ondanks alle bezuinigingen! Daarnaast heeft een goed
gesprek met onze contactpersoon van Fonds 1818
geresulteerd in financiële steun van dit in Den Haag
gevestigde fonds.
We zijn de afgelopen maanden ook bezig geweest
met vooruit kijken: op welke manier kunnen we
School’s cool Delft een structurele plek geven in Delft?
We voeren gesprekken met de SESAM Academie en
doen mee met het project ‘Verborgen Kapitaal’ van
Bedrijf & Samenleving Delft.
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“Hij wil wel heel graag zijn
motivatie verbeteren op school
zodat hij verder kan komen en
bij nog leukere andere
jongens in de klas komt.”

•

Kortom: onze dagen zijn gevuld. Verderop in deze
nieuwsbrief kunt u lezen over een aantal andere activiteiten waarbij School’s cool Delft betrokken was. Ook
stellen wij in deze nieuwsbrief graag onze bestuursleden aan u voor. Daarnaast vertellen een van onze
mentoren Frederiek van Ringen en haar mentorleerling
Dogan over hun ervaringen in het eerste jaar. n
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Maak kennis met:
mentor Frederiek en
leerling Dogan
“Toen we net begonnen met onze bijeenkomsten was
Dogan een verlegen, stil jongetje dat al mijn vragen
beantwoordde met ‘ja’, ‘nee’ of ‘ik weet het niet’.
In het afgelopen jaar heb ik hem zien veranderen in
een grotere, meer zelfverzekerde jongen met meer
levenservaring, meer vrienden en een grotere mond –
wat eigenlijk wel goed voor hem is.
Ik heb gemerkt dat Dogan onze afspraakjes minder hard
nodig had dan zijn omgeving dacht. Het is niet dat hij
niet goed is op school, hij hecht gewoon meer waarde
aan andere dingen, zoals lol hebben in de klas en met
z’n vrienden. Hij wil wel heel graag zijn motivatie verbeteren op school, zodat hij verder kan komen en bij nog

leukere andere jongens in de klas komt. Hij heeft in het
afgelopen jaar over zichzelf geleerd dat hij veel meer
geïnteresseerd is in praktische dan in theoretische
vakken. Hier kan hij z’n motivatie beter in kwijt, dus
daar stimuleer ik hem graag in.
We hebben de afgelopen maanden veel meegemaakt.
Dogan is met ons mee geweest naar het Omniversum
en naar het Karrewiel om te bowlen, dat had hij
nog nooit gedaan. Ook heeft hij mij geholpen bij het
schrijven van m’n thesis. Oja, en hij heeft voor het
eerst in z’n leven een heel boek uitgelezen – en hij
vond ’t nog leuk ook! Stiekem ben ik daar wel een
beetje trots op.” n
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Introductie bestuur School’s cool Delft
In deze nieuwsbrief stellen wij u graag voor aan de leden van ons betrokken bestuur. Per 1 april 2011 is
Els de Jeu onze nieuwe voorzitter. Zij neemt de hamer over van Maria Naerebout, die druk doende is haar
eigen praktijk voor haptonomie op te zetten, waardoor haar werkzaamheden voor onze stichting in het
gedrang kwamen. Daniëlle Beerens heeft haar taak als penningmeester neergelegd. Ook zij is bezig een
eigen bedrijf (‘Smaaktnaarmeer’) op te zetten. Daniëlle heeft stuivertje gewisseld met Maarten de Wit:
hij was al bestuurslid en is nu onze nieuwe penningmeester. Daniëlle blijft lid van ons bestuur.
We danken Maria voor haar inzet en verwelkomen Els en Maarten!

Els de Jeu (voorzitter)
Els ziet tijdens haar werk – ze is al
25 jaar directeur van een basisschool – regelmatig kinderen voorbijkomen bij wie ze het idee heeft
dat die wel wat extra hulp zouden
kunnen gebruiken bij de stap naar het voortgezet
onderwijs. “Toen ik gevraagd werd of ik een bijdrage
wilde leveren aan School’s cool Delft hoefde ik daar
dan ook niet lang over na te denken. Wat ik zo goed
vind aan deze methode van begeleiding is dat de
mentoren iedere week ‘hun’ kind ontmoeten, dus
heel frequent. Hierdoor weten ze ook echt hoe het
gaat met een kind, wat er speelt en waar een kind
behoefte aan heeft. Ik zou graag zien dat School’s
cool een structurele plek krijgt op de sociale kaart van
Delft, met de daarbij horende structurele subsidie.
Op die manier kunnen professionele krachten het
ondersteunende en coachwerk zo optimaal mogelijk
uitvoeren. Daarnaast streef ik ernaar ons netwerk van
mentoren uit te breiden, want zonder goede mentoren geen School’s cool!”

“Wat ik zo goed vind aan deze
methode van begeleiding is dat de
mentoren iedere week ‘hun’ kind
ontmoeten, dus heel frequent.”

“Wat mij betreft moet School’s cool Delft
een begrip worden voor kinderen, ouders
en voor alle medewerkers van basisscholen
en scholen in het voortgezet onderwijs.”

Jasperina Sietsma
Jasperina is - naast freelance
projectontwikkelaar in de sociale
sector (met name gericht op hulp
aan vrouwen en kinderen) eigenaresse van de allerkleinste
(en leukste) kinderwinkel van Delft: het Kindermagazijn in de Kromstraat. Ze besloot bestuurslid
te worden, geïnspireerd door het enthousiasme van
Mirjam en Joan: “Dit project heeft bovendien raakvlakken met mijn onderwijsachtergrond (lerarenopleiding – red.) en mijn projecten voor met name
moeders en hun kinderen. Ik ben blij dat ik op deze
manier vanuit mijn eigen ervaring, netwerk en
inspiratie een bijdrage kan leveren aan een project
dat zich inzet voor de ontwikkeling van kinderen.
Wat mij betreft moet School’s cool Delft een
begrip worden voor kinderen, ouders en voor alle
medewerkers van basisscholen en scholen in het
voortgezet onderwijs. Daarnaast zou het fantastisch
zijn als School’s cool niet langer afhankelijk zou zijn
van subsidies en fondsen.”

>> Lees het verhaal van bestuursledens Daniëlle Beerens,
Caroline Boom en Maarten de Wit op de volgende pagina >>

Introductie bestuur
School’s cool Delft
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Daniëlle Beerens
Na jarenlang gewerkt te hebben in de
wereld van financiën, management en
consultancy heeft Danielle twee jaar
geleden haar hart gevolgd en is werk
gaan maken van haar grote passie: koken, eten en smaak.
Het resultaat: haar bedrijf ‘Smaaktnaarmeer’. “Ik geef
onder meer kook- en smaaklessen en adviseer scholen en
bedrijven op het gebied van voeding en smaak.” Daarnaast werkt Daniëlle nog parttime als P&C adviseur bij de
Gemeente Rotterdam bij de Dienst Sport en Recreatie.
“Omdat ik ook vrijwilligerswerk belangrijk vind, heb ik
indertijd ‘ja’ gezegd toen ik werd gevraagd om penningmeester te worden bij School’s cool Delft. Ik vind dit
een mooi project omdat het hulp biedt aan kinderen die
het hard nodig hebben. Inmiddels heb ik het penningmeesterschap overgedragen aan Maarten, maar ben wel
‘gewoon’ bestuurslid gebleven, vanwege de maatschappelijke betrokkenheid. Ik zou het mooi vinden als we het
jaarlijks beoogde aantal mentoraten kunnen gaan realiseren, zodat er steeds meer Delftse kinderen de toekomst
met vertrouwen tegemoet kunnen gaan.”

“School’s cool Delft is
een onmisbaar initiatief”

Caroline Boom (secretaris)
Caroline is, net als voorzitter Els, werkzaam
in het onderwijs. “Toen ik zelf op de lagere
school zat, wist ik al zeker dat ik juf wilde
worden – en zo is het ook gegaan. Sinds
1983 werk ik in het onderwijs, waarvan de
afgelopen 10 jaar op de Freinetschool in Delft. De laatste
7 jaar ‘heb’ ik groep 8. Werken met kinderen van deze
leeftijd spreekt mij erg aan. Je merkt als leerkracht van
schoolverlaters wat een belangrijk moment de overstap
naar het voortgezet onderwijs is in de schoolcarrière
van een kind. En niet alleen als leerkracht: ook met m’n

Maarten de Wit (penningmeester)
Maarten heeft bijna veertig jaar
gewerkt in het voortgezet onderwijs
als docent Engels, leerlingbegeleider,
schoolleider en zorgcoördinator. Nu geniet hij van
zijn pensioen. “Mijn werk was mijn hobby, maar
nu ik meer tijd heb lees ik graag, fotografeer en
film ik veel, en digitaliseer ik oude super-8 films.
Verder doe ik ook in mijn woonplaats nog wat
vrijwilligerswerk. Als bestuurslid en (voorlopig)
penningmeester van School’s cool Delft blijf ik toch
enigszins betrokken bij het onderwijs en kan ik
indirect iets betekenen voor kwetsbare leerlingen
die naar het voortgezet onderwijs gaan.
School’s cool kan heel waardevol zijn voor deze
leerlingen. Met steun van een mentor leert de
leerling zijn huiswerk planmatig aan te pakken en
zijn tijd goed in te delen. De mentor ondersteunt,
motiveert, stimuleert en inspireert de tiener om
zich verder te ontwikkelen. Ook is de mentor
een luisterend oor en dat is o zo belangrijk voor
leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet
onderwijs.
Ik hoop van harte dat School’s cool Delft met een
enthousiast team van coördinatoren en mentoren
kan uitgroeien tot een professionele organisatie die
er in slaagt leerlingen een goede start te geven in
het voortgezet onderwijs.”

eigen drie kinderen heb ik gemerkt hoe belangrijk het is
een goede start te maken in de brugklas.
In de laatste maanden van groep 8 en in de brugklas kan
School’s cool kwetsbare kinderen, die minder steun van
hun thuisfront krijgen, enorm helpen bij het ontwikkelen
van hun zelfstandigheid, het leren plannen van (huis)werk,
verantwoordelijkheid dragen en eigen keuzes maken. Ook
in sociaal opzicht kunnen zij veel leren. Dit alles is dan een
goede basis voor de toekomst! School’s cool Delft is een
onmisbaar initiatief, reden voor mij om in het bestuur te
gaan.”

>
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‘Shoppen’ op de Delftse Beursvloer
Gebruik maken van elkaars expertise, menskracht en netwerk: dat is het
uitgangspunt van de Delftse Beursvloer, een evenement dat op 15 maart jl.
voor de zesde keer werd georganiseerd door Bedrijf & Samenleving Delft.

Andre Deen en Dirk Kuyperbak
van ‘E-business’

Doel van de Beursvloer is het maken
van praktische afspraken (zogenaamde ‘matches’) waar beide partijen
iets aan hebben: zo wordt als het
ware gehandeld in maatschappelijke
betrokkenheid. Deze editie van de
Delftse Beursvloer leverde maar liefst
240 matches op.
Namens School’s cool Delft waren
beide projectleiders Mirjam en Joan
aanwezig, samen met penningmeester Maarten de Wit. Aan het eind van
de middag lag er een prachtig resultaat: zes matches waren gemaakt. Zo

krijgen onze mentoren en hun leerlingen ter afsluiting van het brugklasjaar
op 25 juni een chocoladeworkshop
van en bij Chocolaterie ‘De Lelie’ –
iets om naar uit te kijken! Als tegenprestatie organiseren Mirjam en
Joan een workshop hardlopen.
Freek Zonderland gaat een promotiefilmpje voor ons maken en Herman
Zonderland verzorgt foto’s voor
onze website. Andre Deen en
Dirk Kuyperbak van ‘E-business’
maken voor ons een database.
Tot slot krijgen we organisatieadvies
van de SESAM Academie.
Onze dank gaat uit naar alle bovengenoemde personen en bedrijven: we
hebben zeer succesvol geshopt! n
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Fiets School’s cool rijk
tijdens de Rabobank
sponsorfietstocht
Sportievelingen onder de lezers: opgelet!
Op zondag 25 september a.s. organiseert
Rabobank Zuid-Holland Midden haar jaarlijkse
Sponsorfietstocht. Door mee te doen aan
deze ongetwijfeld prachtige rit kunnen we
sponsorgeld bij elkaar fietsen voor onze stichting. Voor iedereen die de Sponsorfietstocht
uitrijdt, doneert de Rabobank namelijk € 10,(bij 30 gereden kilometers) of € 20,- (bij
60 kilometer) aan de vereniging of stichting.
We kunnen maximaal € 500,- verdienen.
Rabobank Zuid-Holland Midden ondersteunt
op deze manier lokale verenigingen en
stichtingen. De bank vindt het belangrijk via
sponsoring en donaties haar betrokkenheid
bij de lokale samenleving te tonen.
Wil je meefietsen met School’s cool Delft?
Stuur een mail naar Joan of Mirjam:
info@schoolscooldelft.nl
>

Europees jaar van het vrijwilligerswerk
In geen enkel land ter wereld doen zoveel mensen vrijwilligerswerk als in Nederland: zo’n vijf miljoen Nederlanders
zetten zich in voor anderen en zijn zo van onschatbare
waarde voor de samenleving.
Omdat 2011 is uitgeroepen tot Europees jaar van het vrijwilligerswerk, organiseren veel gemeenten en vrijwilligersorganisaties extra
activiteiten, om zo hun waardering te uiten voor het vele werk dat
de vrijwilligers verzetten en om het brede publiek te laten zien
welke leuke en vernieuwende soorten vrijwilligerswerk er zijn.
Op 24 februari jl. vond in Delft de aftrap van dit speciale jaar plaats
op het Bastiaansplein, waar zo’n 30 vrijwilligersorganisaties zich
presenteerden aan het publiek. De Delftse Wethouder Zorg en Wijken
Raimond de Prez sprak de aanwezigen toe: “Vrijwilligerswerk is werk
met hart en ziel. Eén of twee uur per week, misschien weinig maar
niet vrijblijvend. Vrijwilligers zorgen ervoor dat we niet tegenover
maar naast elkaar staan. Dat is de samenleving waar ik voor kies”.
Namens School’s cool Delft was projectleider Mirjam aanwezig.
Haar oproep voor vrijwilligers op het open podium resulteerde die
dag meteen in de aanmelding van een nieuw mentor! n
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Kort nieuws | agenda
dinsdag 14 juni
donderdag 16 juni
dinsdag 21 juni
zaterdag 25 juni

zaterdag 2 juli
maandag 22 augustus

bezoek van Stichting Kinderpostzegels
Nederland aan School’s cool Delft
intervisie 6 voor
mentorgroep 2010-2011
introductiebijeenkomst 1 voor
mentoren schooljaar 2011-2012
dagje uit mentoren en mentorleerlingen: stadswandeling o.l.v.
Irene Leupen en chocoladeworkshop
bij chocolaterie ‘De Lelie”
start zomervakantie
start schooljaar 2011-2012
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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 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 begeleiding door een
mentorcoach en een onkostenvergoeding. De tijdsinvestering
bedraagt ongeveer 2 uur per week gedurende anderhalf jaar.
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Rotary Club Delft-Vermeer haalt
geld op voor School’s cool Delft
Wie tijdens de afgelopen Koninginnedag een ijsje of een
portie poffertjes in de Delftse Choorstraat heeft gekocht,
heeft met die daad School’s cool Delft - onbewust gesponsord. De kraam in de Choorstraat werd die dag
namelijk bemand en -vrouwd door de mensen van
Rotary Club Delft-Vermeer, die vele poffertjes, broodjes
worst en ijsjes verkochten. De opbrengst van deze actie –
het prachtige bedrag van € 1.150,– is in zijn geheel voor
School’s cool Delft! Projectleiders Joan en Mirjam waren
ook aanwezig om flyers uit te delen en voorbijgangers
over het project te vertellen.
School’s cool Delft
dankt Rotary Club
Delft-Vermeer van
harte voor de inzet
en het mooie bedrag
(dat we zullen
gebruiken voor het
maken van een
promotiefilmpje).
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Word ook mentor!
School’s cool Delft is op zoek naar gemotiveerde
mensen die willen meehelpen een kind een goede
start te geven op de middelbare school.
Bent u goed opgeleid en beschikt u over een flinke dosis
geduld, inlevingsvermogen en enthousiasme? Heeft u
bovendien 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 u!
Als u zich wilt aanmelden of als u 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 u.

Bereikbaar
Stichting School’s cool Delft
Bizetstraat 50 | 2625 AX Delft
Joan Koene: 06 – 483 438 00
Mirjam Biegstraaten: 06 – 418 875 42
info@schoolscooldelft.nl
Wie?
School’s cool Delft – Bestuur en projectleiding:
Els de Jeu, voorzitter | Danielle Beerens, lid | Caroline
Boom, secretaris | Maarten de Wit, penningmeester
Jasperina Sietsma, lid | Mary de Groot, adviseur onderwijs |
Joan Koene en Mirjam Biegstraaten, projectleiders
Colofon
Redactie: Karin Koene, Mirjam Biegstraaten en Joan Koene
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