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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

Mentorproject 
‘De Juiste Keuze’ 
Met ingang van dit schooljaar heeft School’s cool 

Delft de organisatie en realisatie overgenomen  

van het gemeentelijke project ‘De Juiste Keuze’.  

Dit mentorproject ondersteunt ouders van leer-

lingen uit groep 8 van het basisonderwijs bij het 

kiezen van een passende middelbare school voor 

hun kind. Op deze manier wordt voortijdig school-

verlaten voorkomen en worden ouders sterker  

betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind.  

  Mieneke de Jonge is 

verantwoordelijk voor 

de coördinatie van 

‘De Juiste Keuze’. 

Graag stellen  

wij haar en het  

project hier na-

der aan u voor.

Een introductie: StanD van zaKen

School’s cool Delft blijft groeien
Opgeladen en uitgerust na een heerlijke zomervakantie 
zijn wij, Mirjam en Joan, weer enthousiast aan de slag 
gegaan. Met enige trots kunnen we melden dat met 
ingang van het huidige schooljaar 27 nieuwe mentoraten 
opgestart zijn: maar liefst 27 nieuwe Delftse brugklassers 
krijgen nu begeleiding van een eigen School’s cool- 
mentor in de spannende eerste periode op de middel-
bare school. Daarnaast lopen nog 13 mentoraten door, 
die een jaar geleden van start zijn gegaan. Deze leer-
lingen zitten inmiddels allemaal in het tweede leerjaar 
en worden bijgestaan door hun School’s cool mentor tot 
het eind van het jaar (als ze hun kerstrapport krijgen). 
Dan komt voor de meeste leerlingen het moment dat 
ze afscheid nemen van hun mentor, omdat ze hun draai 
hebben gevonden en het verder alleen kunnen. 
Vorig jaar rond deze tijd waren er 28 mentoraten actief, 
nu zijn dat er dus al 40: School’s cool Delft blijft groeien. 
Het blijkt overduidelijk dat we in een grote behoefte 
voorzien. 

De Juiste Keuze
We groeien niet alleen met het aantal mentoraten, ook 
op organisatorisch vlak breiden we uit. Met ingang van 
dit schooljaar maakt mentorproject ‘De Juiste Keuze’ 
deel uit van onze organisatie. Mieneke de Jonge, die dit 
project onder haar hoede neemt, heeft inmiddels haar 
intrek genomen in ons kantoor aan de Bizetstraat. In 
deze nieuwsbrief leest u meer over dit programma en 
over Mieneke.
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Mentoren gezocht voor De Juiste Keuze
Voor dit schooljaar zijn we nog op zoek naar een aantal mentoren 
voor De Juiste Keuze. Als mentor 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 
april, wanneer de leerling daadwerkelijk bij een middelbare school 
staat ingeschreven.
Heb je hiervoor een aantal keer per maand tijd? Spreek je naast  
Nederlands ook Turks, Marokkaans, Arabisch, Afghaans, Spaans,  
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.  
Check voor een uitgebreid functieprofiel onze website:  
www.schoolscooldelft.nl/organisatie/vacatures.

Mieneke vertelt: “De Juiste Keuze is een 
mentorproject voor ouders van leerlin-
gen in groep 8 van het basisonderwijs. 
Het zijn vaak ouders die zelf het hele 
landschap van middelbare scholen niet 
zo goed kennen, omdat ze veelal van 
allochtone afkomst zijn. Voor hen is alles 
nieuw. Zo weten ze bijvoorbeeld niet 
wat een Cito-toets inhoudt. Als daar een 
bepaalde score uitkomt, wat betekent 
dat dan? En wat betekenen de verschil-
lende schooltypes, van leerwegonder-
steunend onderwijs tot vwo en gymna-
sium?”

Dezelfde moedertaal als het gezin

“Net als School’s cool werkt De Juiste 
Keuze met mentoren, en net als bij 
School’s cool zijn dit vrijwilligers. Wat 
deze mentoren anders maakt, is dat zij 
(naast het Nederlands) ook nog hun 
moedertaal spreken. Dat kan Turks zijn, 
of bijvoorbeeld Perzisch, Spaans of 
Chinees. Doordat ze dezelfde moedertaal 
hebben als het gezin dat ze bijstaan, 
kunnen de mentoren van De Juiste Keuze 

zo nodig dingen uitleggen of vertalen.  
Zo gaat de mentor bijvoorbeeld mee 
naar het adviesgesprek met de leer-
kracht van groep 8. Op deze manier 
helpt de mentor de ouders begrijpen 
wat het advies precies inhoudt en 
worden de ouders in staat gesteld ook 
echt een keuze te maken. Wat je vaak 
ziet, is dat ouders heel graag willen dat 

hun kind het ver gaat schoppen. Dat is 
een van de redenen waarom ze naar 
Nederland gekomen zijn en waarom ze 
willen blijven. We merken heel vaak dat 
de ouders voor zichzelf een verlangen 
hebben om terug te keren, maar dat ze 
uiteindelijk hier blijven omdat het zoveel 
beter is voor de toekomst van hun 
kinderen. Vanuit dat oogpunt is het heel 
begrijpelijk dat ze een zo goed mogelijk 
schooladvies voor hun kind willen.”

Beide project volgen  
elkaar perfect op

“De Juiste Keuze bestaat al sinds 2006. 
Het was eerst een gemeentelijk project 
en werd volledig door de Gemeente 
Delft gefinancierd en uitgevoerd. De 
coördinatie en uitvoering komen nu bij 
School’s cool Delft te liggen. Eigenlijk 
heel logisch, want beide projecten  
volgen elkaar perfect op.
Er zijn wel nuanceverschillen: bij De 
Juiste Keuze richt de ondersteuning zich 
vooral op de ouders, School’s cool richt 
zich op het begeleiden van de leerling. 
Door samen te werken zijn we in staat 
een heel mooi pakket aan te bieden: 
eerst helpen we bij het kiezen van 
passend onderwijs, en als die keuze is 
gemaakt en we constateren dat een 
leerling in die overstap mentorbegelei-
ding zou kunnen gebruiken, dan kunnen 
we die ook bieden. Dat is ook de reden 
waarom de gemeente gevraagd heeft 
om het project bij School’s cool onder te 
brengen: we werken vaak samen met 
dezelfde scholen, met dezelfde gezin-
nen, we werken allebei met mentoren 
en hebben allebei dezelfde administra-
tieve processen. We kunnen zo efficiën-
ter werken en het kan een hele mooie 
kruisbestuiving opleveren.”    n

Mentorproject ‘De Juiste Keuze’ 
Een introductie:

Mieneke de Jonge
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We prijzen ons verder heel geluk-
kig dat we ook dit jaar weer een 
grote groep nieuwe mentoren 
hebben mogen verwelkomen. 
Een aantal van hen is student aan 
de TU Delft of aan de Universiteit 
van Leiden of Utrecht. We vinden 
het bewonderenswaardig dat 
deze jongeren (in tijden van  
dreigende langstudeerboetes) 
naast hun studie tijd vrij willen 
maken om een kwetsbare  
leerling te ondersteunen tijdens 
de eerste anderhalf jaar op de 
middelbare school. 
Daarnaast heeft zich een gewel-
dige groep betrokken Delfte-
naren aangemeld, die vanaf 
eind augustus wekelijks met 
hun mentorleerling aan de slag 
zijn gegaan. Onze mentoren zijn 
trouwens niet alleen woonachtig 
in Delft: er is dit jaar zelfs een 
nieuwe mentor uit Breda (die  
in Delft werkt).

Financiële steun
School’s cool Delft mag ook dit 
schooljaar gelukkig weer rekenen 
op de financiële steun van een 
aantal subsidiegevers, te weten: 
Stichting Kinderpostzegels  
Nederland, de gemeente Delft, 
Skanfonds, Oranje Fonds, de 
Stichting voor Hulp aan Delftse 
Jongeren, Fonds 1818 en  
Stichting Boschuysen. Wij zijn 
onze subsidiegevers dankbaar 
voor het in ons gestelde  
vertrouwen. 

een mooi schooljaar
Wij wensen alle leerlingen en 
hun mentoren de komende tijd 
heel veel succes en plezier:  
we gaan er weer een mooi 
schooljaar van maken!    n

StanD van zaKen

>> Vervolg van pagina 1 >>

Kurda: “Op Mohameds basisschool (De 
Horizon, red.) hebben ze me uitgelegd 
wat School’s cool deed; ik was daar 
meteen enthousiast over. Ik vond het 
prima dat ook iemand anders mijn kind 
wilde helpen. Mohamed wist zelf eerst 
niet echt wat het inhield, maar nadat ik 
alles aan hem had uitgelegd, vond hij 
het ook goed. Joan heeft Mohamed heel 
goed geholpen, vooral in het eerste jaar 

Kurda’s ervaringen met School’s cool
Wat betekent het voor een ouder als je zoon of dochter mentorbegelei-

ding krijgt van School’s cool? Kurda, moeder van Mohamed, vertelt over 

haar ervaringen. Mohamed is de afgelopen twee jaar begeleid door 

mentor Joan. Voor de zomervakantie is het mentoraat afgerond.

Kurda, moeder van Mohamed

School’s cool Delft biedt nieuwe mentoren een introductietraining, verspreid  
over twee avonden. Kort voor de zomervakantie is onze nieuwste mentorgroep  
bij elkaar geweest voor deel 1 van deze training. Tijdens deze avond ontmoetten  
de mentoren elkaar voor de eerste keer. Daarnaast hebben ze informatie ont- 
vangen over het voortgezet onderwijssysteem en de aard en grenzen van het  
mentorschap. Ook kregen de mentoren een workshop van Marlies Bles, preventie-
medewerker van DOEL (onderdeel van GGZ Delfland), over optimaal luisteren  
en RET (rationeel-emotieve therapie). Na een geslaagde avond keerden alle  
aanwezigen enthousiast huiswaarts. 
Op 18 oktober a.s. staat de tweede introductietraining voor deze groep gepland.  n

is hij enorm vooruitgegaan. Ze heeft 
veel geholpen met Nederlandse taal, 
met wiskunde, met alles. Wat ook heel 
fijn was: Mohamed vertelde zelf niets 
over wanneer hij een toets had, of 
hoe zijn lesrooster eruit zag, maar dat 
hoorde ik allemaal via Joan. Zo was ik 
meer betrokken bij de school van mijn 
zoon en bleef ik op de hoogte van zijn 
prestaties. Joan had ook goed contact 

met mijn twee dochters, 
die vonden het ook leuk 
als ze kwam. 
Joan heeft echt voor 
Mohamed gevochten, 
zodat hij vooruitging, ze 
heeft regelmatig gepraat, 
gebeld en ge-e-maild 
met zijn mentor van 
school. Dankzij Joan heeft 
Mohamed nu zijn eigen 
weg gevonden en gaat het 
goed: hij doet vmbo-kader 
elektrotechniek.”    n

nieuwe mentoren krijgen introductie
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Op 16 februari jl. verzorgde Heidi Termorshuizen van Powerkids 
een thema-avond over weerbaarheid voor zowel de mentoren 
van School’s cool als van De Juiste Keuze. Tijdens het eerste deel 
van de avond lag de nadruk op het vergaren van kennis over 
weerbaarheid. Zo vertelde Heidi wanneer iemand weerbaar is 
en wanneer juist niet, wat je nodig hebt om weerbaar te zijn 
en hoe je weerbaarheid herkent. Daarna was het tijd om zelf 
aan de slag te gaan. De mentoren werden verdeeld in duo’s en 
grotere groepen en voerden verschillende oefeningen uit.  
Hen werd onder meer geleerd hoe je stevig moet staan, hoe  
je contact kunt maken en wat het belang is van duidelijk praten.  
Daarnaast gaf Heidi de mentoren verschillende tips over  
nuttige boeken over dit thema.
Naast een zeer informatieve avond vormde deze bijeenkomst 
ook de eerste gelegenheid voor de mentoren van School’s cool 
en De Juiste Keuze om elkaar te ontmoeten.    n

In het blad Delta, het magazine van de TU Delft, ver-
scheen in maart jl. een interview met een van onze 
nieuwe mentoren, Jasper Eenhoorn. In het artikel met  
de titel ‘Studenten met een hart’ vertellen vier  
TU-studenten over hun vrijwilligerswerk. In deze tijd  
van langstudeerboetes wordt het voor veel studenten 
lastiger om dit werk naast hun studie te doen. Jasper,  
die Technische Natuurkunde studeert, vertelt in het  
stuk over zijn werk voor School’s cool Delft. Jasper is 
gekoppeld aan een brugklasser van het Stanislascollege, 
locatie Krakeelpolderweg. Hij vertelt onder meer:  
“Je steekt er tijd in, maar krijgt er zoveel energie voor 
terug. Dat is het leuke en fijne aan vrijwilligerswerk”. n 

Weerbaarheid voor mentoren

School’s cool Delft in de media

Mentor Jasper in Delta

Benieuwd naar het hele interview? 

Kijk op: http://delta.tudelft.nl/artikel/studenten-met-een-hart/24803

een greep uit ons jaarverslag

• 27 nieuwe mentoraten

• afkomstig van 12 basisscholen

• 20 nieuwe mentoren

• van de mentorgroep 2011-2012 zijn alle  

leerlingen overgegaan naar de 2e klas 

• hiervan zijn 11 leerlingen op hun  

adviesniveau gebleven

• 2 leerlingen ‘opgestroomd’ (naar hoger  

onderwijstype dan geadviseerd)

• 3 leerlingen ‘afgestroomd’

• 2 leerlingen van de Kopklas ontvingen een 

Havoadvies en zijn inmiddels in de brugklas 

gestart op havo niveau    n
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Kort nieuws

School’s cool Delft / De Juiste Keuze
Bizetstraat 50 | 2625 AX Delft
Joan Koene: 06 - 483 438 00  
Mirjam Biegstraaten: 06 - 418 875 42
Mieneke de Jonge: 06 - 349 278 85
info@schoolscooldelft.nl
www.schoolscooldelft.nl

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 en-

thousiasme? 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!

• Zoals u eerder in deze nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen, heeft het mentorproject De 
Juiste Keuze met ingang van dit schooljaar 
letterlijk en figuurlijk onderdak gevonden 
bij School’s cool Delft. Mieneke de Jonge, 
projectleider van het project, is op dinsdag 
en donderdag aanwezig in ons kantoor aan 
de Bizetstraat.

• Heeft u de korte promotiefilm al gezien die 
voor ons is gemaakt door Freek Zonderland? 
Bekijk ‘m op de homepage van onze site:  
www.schoolscooldelft.nl. We zijn  
benieuwd wat u ervan vindt!

• Stichting School’s cool Delft is dringend 
op zoek naar een nieuwe penningmees-
ter. Lijkt het u leuk om ons bestuur op 
financieel gebied te ondersteunen? Of 
heeft u behoefte aan meer informatie? 
neem dan contact op met Joan Koene, 
telefoonnummer 06 - 483 438 00. voor 
een uitgebreid functieprofiel, check 
onze website: www.schoolscooldelft.nl/
organisatie/vacatures

agenda

•	 dinsdag	9	oktober	  
  presentatie School’s cool en  
 ‘De Juiste Keuze’ bij Rotary Vrijthof
•	 donderdag	18	oktober	 
  introductiebijeenkomst 2 
  (onderwerpen: mentorstijlen en ‘leren   
 leren’ (presentatie van Ankie Remijn)
•	 maandag	29	oktober
  intervisie 9 mentorgroep 2011-2012

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.

als u zich wilt aanmelden 
of als u meer informatie 

wilt ontvangen, stuur dan 
een mail of bel Joan Koene 

of Mirjam Biegstraaten.  
Wij horen graag van u.
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