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*om de leesbaarheid te vergroten, 

wordt in deze nieuwsbrief verwezen 

naar het kind/de leerling/de mentor 

met “hij/hem”. 

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

>> Lees verder op de volgende pagina >>

Veel werk  
aan de winkel

Stand Van zaken

Het zijn weer drukke tijden bij 

School’s cool Delft! Om vóór  

de aanstaande zomervakantie  

de geplande 24 mentoraten  

op te kunnen starten, is er  

nu veel werk aan de winkel.  

De afgelopen weken hebben  

Mirjam en Joan meer dan  

20 Delftse basisscholen bezocht, 

waar ze de door de scholen 

voorgedragen leerlingen nader 

hebben besproken. 

Omdat er dit jaar veel leerlingen (53)
zijn voorgedragen, moet een zorgvul-
dige afweging gemaakt worden welke 
leerlingen kunnen worden geplaatst.  
Van de 15 mentoraten die in augustus 
2010 zijn gestart, zijn er inmiddels 10 
afgerond. Deze leerlingen doen het 
prima op school en kunnen dus op 
eigen kracht verder. Verderop in deze 
nieuwsbrief vindt u een interview met 
Milad, een van deze 10 leerlingen, 
over zijn ervaringen met School’s cool. 

Schilderworkshop mentoren 
resulteert in meesterwerk

Onder leiding van de Delftse kunste-
naar Avi Lev kregen de mentoren 
de opdracht zichzelf te portretteren, 
allemaal samen op een groot doek. 
Nadat Avi de gezichten op het doek 
had ‘opgezet’ was het aan de men-
toren om zichzelf te schilderen en 
daar iets kenmerkends van zichzelf 
aan toe te voegen. Ook kon ervoor 
gekozen worden om iets af te beel-
den wat de relatie met de  

mentorleerling kenmerkt. Het 
eindresultaat van deze creatieve 
sessie is prachtig: een veelkleurig, 
imposant schilderij waarop naast de 
mentoren onder meer een boor-
eiland, een vogel, een jojo en een 
gitaar te zien zijn. Het heeft inmid-
dels een mooie plek gekregen in 
het kantoor van School’s cool Delft, 
als dierbare herinnering aan onze 
mentoren van het eerste uur.    n

Dankzij een bijdrage van het Oranje Fonds (in het kader van het  

programma ‘NL DOET’) hebben projectcoördinatoren Joan Koene en 

Mirjam Biegstraaten een speciale avond kunnen organiseren voor de 

eerste mentorgroep. De ‘pioniers’ van School’s cool Delft kwamen bij 

elkaar in het kantoor aan de Bizetstraat voor een workshop schilderen.
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“Ik vond het best spannend, de eerste 
keer dat mijn mentor bij ons thuis 
kwam. Ik weet nog dat het een warme 
middag was, toen Joan Peter-Jan thuis 
aan ons kwam voorstellen. Ik had 
vooraf mogen aangeven wat voor 
iemand ik graag als mentor zou willen, 
maar ik wist niet echt wat ik ervan 
moest verwachten. Mijn eerste indruk 
was dat Peter-Jan een lange en slimme 
man was. Dat hij slim was, zag ik een 
beetje aan zijn lichaamstaal en aan hoe 
hij praatte. En hij vertelde ook welke 
opleidingen hij had gedaan. 

Is dit nou helpen?

Als Peter-Jan kwam, dan praatten we 
veel over school. Die eerste paar weken 
dacht ik wel eens: is dit nou helpen met 
huiswerk of alleen praten?! Maar in de 
afgelopen anderhalf jaar heeft Peter-Jan 
mij veel wijzer gemaakt. Zo heeft hij 
me bijvoorbeeld in de brugklas al ge-
leerd hoe je hoeken moet berekenen, 

maar we hoeven 
het nu pas te weten. 
Ik had een 9½ 
voor die toets! Met 
natuurkunde heeft 
Peter-Jan ook goed 
geholpen, want 
dat is zijn werk. Hij 
hielp eigenlijk met 
alles, ook bijvoor-
beeld met Frans. 
Soms bleef hij bijna 
twee uur. 
Mijn ouders vinden 

het ook fijn dat ik heb kunnen meedoen 
aan School’s cool. Zij wisten niet hoe 
het schoolsysteem in elkaar zat, alles 
was nieuw.
We hebben samen ook leuke dingen 
gedaan. We zijn naar het Omniversum 
geweest, en naar de Tweede Kamer.  
Dat was leuk, ik wist niet dat je daar 
gratis naar binnen mocht. De laatste 
keer zijn we naar Sealife geweest – 
Peter-Jan wilde graag naar iets dat  
leuk én leerzaam is. 

ze dachten dat ik dom was

Als ik aan leerlingen uit groep 8 zou 
moeten uitleggen wat School’s cool is, 
zou ik misschien wel een PowerPoint 
maken. Dan leg ik uit dat een men-
tor kan helpen met dingen waar je 
moeite mee hebt. Of als je problemen 
thuis hebt, dan kan een mentor je ook 
helpen. Ik zou ze ook vertellen dat 
ze op mijn basisschool dachten dat ik 
dom was, ze dachten dat ik niet eens 
het vmbo aan zou kunnen. Maar nu 
is gebleken dat ik bijna naar de mavo 
kan – dat is door de steun van Peter-Jan 
duidelijk geworden – alleen mag dat 
helaas niet van school. Maar ik heb al 
andere plannen gemaakt: na het mbo 
wil ik naar het hbo. Ik geef het niet op, 
het zal misschien alleen wat langer 
gaan duren.
Ook m’n broertje Farhad vindt het 
jammer dat Peter-Jan niet meer komt 
– hij deed altijd coole proefjes met ons. 
Maar ik kan het nu goed zelf: ik zit in de 
2e klas en het gaat prima op school.”  n

Milad kijkt terug op zijn 
School’s cool-tijd
Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn er inmiddels een aantal 

mentoraten geëindigd. De betreffende leerlingen doen het goed op 

school en kunnen verder zonder hun mentor. Een van deze leerlingen 

is Milad (14). 

v.l.n.r.: Milad, Farhad en moeder Nabila.

De overige 5 mentoraten van deze 
groep lopen iets langer door, omdat 
deze leerlingen nog steeds een  
steuntje in de rug nodig hebben.  
Naar verwachting zullen ook deze 
mentoraten in de komende maanden 
worden afgebouwd. Onze mentoren 
hebben geweldig werk verricht, waar 
we ze nogmaals enorm voor willen 
bedanken!
Ook in augustus 2011 is een groep van 
16 mentoraten van start gegaan. Een 
van deze mentoraten is kort geleden 
al afgerond: zowel de leerling als 
haar ouders gaven aan zelf verder te 
kunnen, met dank aan de mentoron-
dersteuning tijdens de eerste brugklas-
maanden. De andere 15 mentoraten 
verlopen over het algemeen goed. De 
meeste leerlingen hebben het naar 
hun zin op school en behalen goede 
resultaten. 
School’s cool Delft mag zich gelukkig 
prijzen met een geweldige groep men-
toren. Een aantal van hen stellen wij 
in deze nieuwsbrief graag aan u voor. 
Wilt u ook deel uitmaken van deze 
groep bevlogen vrijwilligers? We zijn 
volop bezig met de werving van men-
sen die met ingang van augustus 2012 
een Delftse brugklasser willen begelei-
den. Hoe u zich kunt aanmelden, leest 
u op pagina 6 van deze nieuwsbrief. 
We heten u graag welkom!    n

Stand Van zaken

>> Vervolg van pagina 1 >>
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Mentoren stellen zichzelf voor
Zonder mentoren geen School’s cool! Met trots stellen wij 

daarom graag (een aantal van) onze mentoren aan u voor.

Jin
“Ik ben 23 jaar geleden geboren in China. 
Toen ik 6 jaar was, ben ik met mijn ouders 
naar Europa verhuisd. Na in België en 
Duitsland gewoond te hebben ben ik op 
mijn 13e in Nederland terecht gekomen. 

Ik ben nu bijna klaar met mijn studie Fiscaal Recht in  
Leiden. Ik wil graag mentor worden, omdat ik zelf als tiener 
te maken heb gehad met taalachterstand bij de overgang 
van de basisschool naar de middelbare school. Nederland  
is een mooi land waar ik mij thuis voel en waar veel vrij-
willigers zich willen inzetten voor de samenleving: daar  
wil ik graag een bijdrage aan leveren!”

Giselein
“Mijn naam is Giselein, ik  
ben getrouwd en moeder van 
2 studerende kinderen. Ik vind 
het heel belangrijk dat elk kind 
begeleiding krijgt, een diploma haalt op het 
niveau dat bij het kind past. De uitdaging in 
het geven van de begeleiding zit er voor mij 
in dat ik ‘mijn’ mentorleerling succesvol de 
eindstreep van het voortgezet onderwijs wil 
zien halen.”

Merian
Deze ontwerper en DJ van 
Latin music ziet School’s cool 
als een prachtig initiatief 
om jongeren te helpen bij 

problemen die ze ondervinden bij de 
overstap naar de middelbare school: 
“Het is zonde als talent door omstandig-
heden niet gezien wordt of net niet tot 
ontplooiing kan komen. Ik vind het een 
uitdaging om juist deze jongeren te 
stimuleren en iets mee te geven.”

Merel
Merel studeert 
Pedagogische 
wetenschappen 
en wilde graag mentor worden  
bij School’s cool omdat ze zich  
nog goed kan herinneren hoe  
lastig de overgang naar de mid-
delbare school kan zijn en hoe 
moeilijk je het met jezelf kan  
hebben als puber: “Als mentor 
vind ik het leuk veel te onder- 
nemen met mijn mentorkind en 
bied ik graag een luisterend oor.”

Stefan
“Ik heb me 
aangemeld 
bij School’s 
cool omdat 
ik het interessant en leuk 
vind om een leerling te 
helpen met zijn school 
door middel van plannin-
gen maken, praten en te 
kijken waar de problemen 
liggen. Zo kunnen we 
samen proberen die  
problemen op te lossen.” 

Femke
Femke (24 jaar, werkt 
fulltime) is sinds dit jaar 
mentor bij School’s cool. 
“Ik vind het werken met kinde-
ren interessant en uitdagend. 
Het geeft mij voldoening te zien 
dat ik een leerling kan helpen 
en een (vertrouwens-)band op 
kan bouwen, waar veel positiefs 
uit voorkomt, zowel voor mij als 
voor het gezin en de leerling die 
ik elke week thuis bezoek.” 

Jasper
“Er kunnen zijn voor iemand: daar put ik voldoening uit. En 
als het nodig is diegene helpen. Ik ben nog jong, maar heb 
genoeg ervaring die ik graag ga benutten bij School’s cool.” > >

3



delft
mentoren voor brugklassers

Casper
“Verleden jaar ben ik vrijwilliger  
geweest als ‘maatje’ bij stichting Vitalis  
in Den Haag. Hierna zocht ik iets wat  
met het onderwijs te maken heeft (onder-

wijsassistent zat er helaas niet in). Het mentorschap  
bij School’s cool lijkt mij fantastisch werk omdat de 
jeugd de toekomst heeft. Het is daarom cruciaal dat 
een kind rond zijn 11e levensjaar het juiste spoor op 
gaat en dat blijft volgen! Vandaar mijn steun.”  

Petra
“Hallo, ik ben Petra. Ik heb me 
aangemeld als mentor omdat 
ik jonge mensen graag een 
steuntje in de rug wil geven. 
Mijn eigen kinderen hebben een heerlijke 
middelbare schooltijd gehad en hebben nu 
alle kansen om zich verder te ontwikkelen. 
Die kans gun ik iedereen.”

Ieteke
“Hoi, ik heet Ieteke, ik ben getrouwd en heb 
twee kinderen van 16 en 18 jaar. Ik ben mentor 
geworden bij School’s cool omdat ik het leuk 
vind om samen met kinderen te praten over 
leuke en lastige dingen, samen te oefenen in 
nieuwe vaardigheden, leuke dingen te doen en lol te 
hebben. Kinderen begeleiden in het versterken van hun 
zelfbeeld, ook door te kijken wat er al goed gaat: als je 
dat weet, kun je daar meer van doen! Ik vind het leuk om 
kinderen te helpen succes te hebben. Ik weet uit eigen 
ervaring dat dat soms een hele klus kan zijn en dat een 
beetje extra steun veel kan betekenen.”

Bert
“Ik ben Bert, 
ben 65 jaar, heb 
Bouwkunde 
gestudeerd en 
woon in Delft. Sinds mei 2011 
ben ik gepensioneerd en kan 
daardoor mijn leven anders 
inrichten. Vrijwilligerswerk 
neemt daarbij een belangrijke 
plaats in. Als mentor hoop  
ik op een cruciaal moment  
in het schoolleven van  
jongeren een bijdrage te 
kunnen leveren in het maken 
van de juiste keuzes voor 
hun verdere ontwikkeling en 
maatschappelijke carrière.”

Ria
“Mijn naam 
is Ria. Ik ben 
moeder van 
twee jongens 
van 12 en 14 jaar, waarvan er 
een in 3 vwo op het CLD zit en de 
ander volgend jaar de stap naar 
de middelbare school gaat maken. 
Ik werk al 13 jaar bij de overheid, 
nu als plaatsvervangend directeur 
Internationaal Ondernemen. Bij de 
overheid werk ik uit maatschap-
pelijke betrokkenheid. Beleid is 
groots en meeslepend maar ook 
erg abstract. Als mentor hoop ik 
klein, maar betrokken iets  
concreets te kunnen betekenen.”

Kinderen begeleiden in het versterken 

van hun zelfbeeld, ook door te kijken 

wat er al goed gaat: als je dat weet, 

kun je daar meer van doen! 

arjan
“Ik ben Arjan,  
28 jaar en voor  
het eerste jaar 
mentor bij School’s 
cool Delft. In 2011 kwam ik 
bij School’s cool Delft terecht 
nadat ik al een aantal jaren 
ervaring had als begeleider 
met (survival)kampen voor 
kinderen. Het project van 
School’s cool sprak me erg 
aan omdat ik hiermee voor 
een langere periode kan  
helpen bij de ontwikkeling 
van een leerling. Je geeft 
extra aandacht aan een 
leerling die dat nodig heeft. 
Niet altijd even gemakkelijk, 
maar de wekelijkse afspraak 
geeft mij ook erg veel  
energie en voldoening!”

>
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Tijdens de intocht van Sinterklaas in Delft viel het oog van de Goedheiligman 
op onze mentor Joke, waarop hij haar toeriep: “Mevrouw Joke, u doet goed 
werk!” Nu weet de Sint sowieso alles, maar in dit geval had hij misschien ook 
het AD goed gelezen: op 12 november 2011 had in deze krant namelijk een 
mooi artikel gestaan over Joke en haar mentorleerling Lokman.

Ook Delft op Zondag besteedde aandacht aan School’s cool Delft: op  
15 januari jl. verscheen een artikel over onze organisatie in de speciale  
onderwijseditie. Door deze media-aandacht hebben zich in de afgelopen 
maanden weer diverse nieuwe mentoren aangemeld.   n

School’s cool is niet alleen actief in 
Delft: op dit moment zijn er nog  
15 plaatsen in Nederland waar deze 
organisatie leerlingen begeleidt.  
Tussen deze organisaties onderling 
vindt regelmatig overleg plaats en 
worden plannen en ervaringen uitge-
wisseld. Eind 2012 waren de project-
leiders van deze 15 organisaties te 
gast in Delft. Naast de mensen van 
School’s cool was ook Ingrid van Veen 
van de stichting Kinderpostzegels 
Nederland aanwezig. Kinderpostze-
gels is een van de grote subsidiënten 
van de verschillende School’s cool-
organisaties. Tijdens de bijeenkomst 
gaf Ingrid een presentatie over een 
van de programma’s van Kinderpost-
zegels: onderwijs en zorgleerlingen. 
Na de presentatie was er de moge-
lijkheid vragen te stellen en konden 
de mensen van School’s cool – als 
‘ervaringsdeskundigen’ op het gebied 
van zorgleerlingen – hun input geven 
op het onderwijsprogramma. 
Zowel voor Kinderpostzegels als 
voor de projectleiders was het een 
vruchtbare bijeenkomst, waarbij alle 
partijen met voldoende ‘food for 
thought’ huiswaarts keerden.   n

School’s cool- 
organisaties  
bezoeken  
School’s cool delft

Mentor-leerlingmoment
Om de anderhalf jaar van mentorbegeleiding op een leuke 
manier af te sluiten, volgden mentor Monique en haar 
leerling Wesley samen een kookworkshop bij de Delftse 
chefkok Yuri Verbeek. Na afloop van de workshop kreeg 
Wesley Yuri’s nieuwste kookboek - mét handtekening. 
Wesley weet het nu helemaal zeker: hij wordt kok!   n

School’s cool delft in de media: 
“Mevrouw Joke, u doet goed werk”

Het afgelopen schooljaar heeft Karin Koene alle 
teksten verzorgd van de nieuwsbrieven, website en 
andere pr-uitingen. Ook het komende schooljaar  
blijft zij voor School’s cool Delft de communicatie  
verzorgen. Wij zijn hier erg blij mee; dankjewel Karin!
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Bedankt!

mentoren voor brugklassers
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Mentor Monique en Wesley.

Wesley met Yuri

5



delft
mentoren voor brugklassers

kort nieuws | agenda

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 | Willem van Haasteren en  
Mary de Groot, intervisiebegeleiders | Joan Koene  
en Mirjam Biegstraaten, projectleiders

Colofon

Redactie: Karin Koene, Mirjam Biegstraaten en Joan Koene 

Ontwerp: Mirjam Wilbrink (studioBoven)

Stichting voor Hulp 
aan Delftse Jongeren

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!

Word ook mentor!

• Het heeft even geduurd, maar januari jl. was het dan  
eindelijk zover: de website van School’s cool Delft  
ging online! Met dank aan Victor Menger van Menvi  
Webontwikkeling, die heeft gezorgd voor de technische  
kant van het geheel, en Mirjam Wilbrink voor het mooie 
ontwerp. Wij nodigen u van harte uit het resultaat zelf  
te bekijken: www.schoolscooldelft.nl

• Met de ondertekening van de statuten op 23 maart jl. is de 
oprichting van de stichting School’s cool Nederland een feit. 
Meer over deze overkoepelende stichting kunt u lezen in de 
speciale nieuwsbrief die u bijgaand ontvangt. 

• Op 16 februari jl. verzorgde Heidi Termorshuizen van  
traningsbureau Powerkids een workshop over weerbaarheid 
voor onze mentoren en de mentoren van een ander Delfts 
mentorproject. Powerkids geeft weerbaarheidstrainingen  
op sociaal-emotioneel vlak aan kinderen om hen meer 
zelfvertrouwen te geven, waardoor deze kinderen nieuwe 
situaties beter aandurven en zichzelf weten te redden.  
Doel van deze avond was om de mentoren praktische tips  
te geven, zodat ze zowel de leerlingen als hun ouders ook  
op het gebied van weerbaarheid beter kunnen begeleiden.

• In de vorige nieuwsbrief berichtten we al over een promo-
tiefilm, waaraan hard werd gewerkt door Freek Zonderland. 
Inmiddels kunnen we melden dat de ‘promo’ klaar is en  
te bewonderen op onze site. We zullen deze film gaan  
gebruiken voor pr-doeleinden. 

•	 woensdag	18	april:  
 School’s cool Delft aanwezig bij DOK Actief  
 doe- en hobbymarkt (van 13.00 tot 17.00 uur)
•	 donderdag	26	april:  
 intervisie 6 voor mentorgroep 2011 - 2012
•	 donderdag	7	juni:	 
 intervisie 7 voor mentorgroep 2011 - 2012
•	 donderdag	14	juni:	 
 introductiebijeenkomst nieuwe mentoren

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 het basis-
onderwerp 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.

Bel of mail ons als u 
zich wilt aanmelden of 
als u meer informatie 

wilt ontvangen. 
Wij horen graag van u.
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