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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
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School’s cool Delft  
is campagneproject  
Kinderpostzegels

Het thema van deze bijzondere 65e 
editie van de Kinderpostzegelactie 
is: ‘Laat kinderen leren’. Om invul-
ling aan dit thema te geven treedt de 
organisatie in de publiciteit met twee 
campagneprojecten rondom onder-
wijs en ontwikkeling: een buitenlands 
project en een project in Nederland. 
De keuze is gevallen op een onder-
wijsproject in Ethiopië en op School’s 
cool Delft.

Mentorleerlingen gezicht actie

Nathalie en Samantha, een tweeling 
van 13 en twee van onze mentor-
leerlingen, worden voor School’s cool 
het gezicht van deze actie. U zult 
beide meiden vanaf komend najaar 

We zijn heel trots te kunnen vertellen dat 

School’s cool Delft is gekozen tot campagne-

project van de Kinderpostzegelactie 2013! 

in de komende maanden. Zo wordt  
op 24 september het officiële start-
schot van de Kinderpostzegelactie 
gegeven met de eerste bestelling  
van kinderpostzegels door een  
Bekende Nederlander. Hierbij spelen 
ook Nathalie en Samantha een rol.  
Op 5 november zal bekend worden 
gemaakt hoeveel de Kinderpost- 
zegelactie heeft opgeleverd. We  
hopen dat de meiden rond die tijd 
nog normaal over straat kunnen, 
want bekende Delftenaren zullen ze 
zeker worden!
We danken Stichting Kinderpostzegels 
Nederland van harte voor deze grote 
steun in de rug.   n

heel regelmatig voorbij zien komen. 
Zo worden er affiches gemaakt die 
door heel Nederland te zien zijn, en 
begin september wordt er een film-
pje opgenomen met de dames in de 
hoofdrol. Het filmpje maakt ook  deel 
uit van het digitale lespakket, dat de 
deelnemende basisscholen aan de 
Kinderpostzegelactie ontvangen. Eind 
mei hadden Samantha en Nathalie al 
hun eerste ‘fotoshoot’, waarvan een 
van de resultaten hierboven te zien is. 
Naar aanleiding van deze fotosessie 
verscheen er een leuk artikel in het AD.

Startschot Kinderpostzegelactie

Er staan nog allerlei leuke en  
spannende dingen op het programma 
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• nieuwe huiSStijl  Zoals u ziet aan het 
uiterlijk van deze nieuwsbrief hebben 
we een nieuwe huisstijl: eentje waarin 
beide projecten van de stichting School’s 
cool Delft naar voren komen: School’s 
cool èn De Juiste Keuze. We zijn heel 
blij met dit nieuwe ontwerp van Mirjam 
Wilbrink van Studio Boven. We werken 
al drie jaar met heel veel plezier met 
haar samen!

• 18 Mentoraten De juiSte Keuze  Het 
eerste projectjaar voor De Juiste Keuze 
onder de vleugels van onze stichting is 
goed verlopen: van de 20 in september 
2012 gestarte mentoraten zijn er 18 
succesvol afgerond in april 2013. De 
deelnemende ouders gaven aan tevreden tot zeer 
tevreden te zijn over de mentorbegeleiding bij het 
kiezen van een passende middelbare school voor hun 
kind. Van deze 18 leerlingen zijn er 9 voorgedragen 
voor verdere mentorbegeleiding door School’s cool in 
het komende schooljaar.

• School’S cool Mentoraten  Van de 16 School’s 
cool-mentoraten, die in het schooljaar 2011-2012  
van start zijn gegaan, zijn een groot aantal rond de 
afgelopen Kerstvakantie afgerond. Binnenkort zullen 
al deze mentoraten stoppen. De 27 mentoraten die 
in het schooljaar 2012-2013 zijn begonnen, lopen 
nog een half jaar door. Op dit moment is de nieuw-

ste groep aan het opstarten: 26 ‘nieuwe’ leerlingen 
maken dezer dagen kennis met hun eigen mentor en 
gaan samen aan de slag.

• nieuwe Scholen  Van deze laatste groep leerlingen is 
een aantal afkomstig van vier scholen die voor de eer-
ste keer leerlingen hebben voorgedragen: de Maurits-
school, de Jan Vermeerschool (locaties Raam en Maria 
Duystlaan) en de Bernadette Maria School.

• fonDS 1818  Naast de aandacht die we krijgen  
van Kinderpostzegels heeft ook Fonds 1818 (een van 
onze andere subsidiënten) een artikel gewijd aan 
School’s cool. In de zomereditie van het magazine  
dat het fonds uitbrengt, verscheen een artikel  
met foto’s van leerling Beela en haar mentor Mary.

• MaSterplan  School’s cool Nederland heeft dit  
voorjaar een overleg gehad, waarin onder meer  
een masterplan is aangenomen: voortaan gaan alle 
15 vestigingen via School’s cool Nederland intensiever 
samenwerken. Een aantal zaken zal de komende  
jaren gezamenlijk structureel worden opgepakt: de 
pr en communicatie, de fondsenwerving, het effect-
onderzoek, de kennisuitwisseling en de ontwikkeling 
van begeleidingsinstrumenten. 

StanD van zaKen

KORT NIEUWS

Met ingang van 1 juli 2013 begint 
Joyce van Tuijl als mentorcoördinator 
bij School’s cool. Joyce is docent op 
het Stanislascollege Krakeelpolder 
en gedragsspecialist. Wij zijn blij 
dat zij ons team komt versterken en 
wensen haar veel succes

Leerling Beela en haar mentor Mary. Fotografie: Inge Stolwijk
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Mary: “Mijn eerste kennismaking met School’s cool was 
via Mirjam (Biegstraaten, projectleider van School’s cool 
Delft, red.), we zijn ooit collega’s geweest op dezelfde 
school. Toen ik in de krant las dat zij betrokken was bij 
het opstarten van dit project in Delft, heb ik haar een 
mailtje gestuurd. Na enkele mails over en weer kwam 
de vraag of ik iets bij School’s cool zou willen doen. In 
het begin ben ik actief geweest als adviseur, daarna ben 
ik mentor en intervisiebegeleider geworden. Dat laatste 
heb ik twee jaar gedaan en heb ik daarna afgebouwd. 
Mentor blijf ik wel gewoon.”

Willem vertelt dat hij projectleiders Mirjam en Joan 
(Koene, red.) al kende via de school van zijn dochters: 
“Naast mijn werk deed ik een opleiding voor coaching en 
counseling, waar ik Joan weer tegenkwam. Zij vertelde 

willem en Mary: van onschatbare  
waarde voor School’s cool

Een kleine groep mensen is al vanaf het allereerste begin 

betrokken bij School’s cool in Delft. Twee van hen zijn 

Mary de Groot en Willem van Haasteren, beiden actief als 

mentor en intervisiebegeleider. Nu Mary afscheid neemt 

als intervisiebegeleider, laten we beiden graag aan het 

woord over hun ervaringen met School’s cool.

dat ze bezig was met School’s cool en daar bleven we 
elkaar regelmatig over spreken. Toen het project van 
start ging, was ik volgens mij een van de eersten die zij 
benaderde met de vraag om mentor te worden. Later 
ben ik ook intervisiebegeleider geworden. Dat doe ik nu 
een aantal jaar met veel plezier.”

Als intervisiebegeleider stonden Mary en Willem de 
mentoren van School’s cool bij: om de zes weken worden 
er bijeenkomsten georganiseerd, waar de mentoren hun 
ervaringen met elkaar kunnen delen en eventuele pro-
blemen kunnen bespreken. Waarschijnlijk zijn dit waar-

KORT NIEUWS

Ter gelegenheid van de troonswisseling organiseerde het Oranje Fonds in maart 
jl. een zoektocht naar de zogenaamde Kroonappels: de mooiste en meest succes-
volle sociale initiatieven van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds ontving bijna  
4.000 voordrachten (in drie categorieën: Buurt, Jeugd en Helpende Hand), waarna 
in het weekend van 15 – 17 maart bijna 143.000 mensen hun stem uitbrachten 
op hun favoriete initiatief in hun eigen gemeente. School’s cool Delft bleek  
de Delftse Kroonappel te zijn geworden in de categorie Jeugd – een prachtig 
resultaat! Op ons kantoor hangt nu deze mooie oorkonde als aandenken.

Lees verder op pagina 4 >>
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devolle avonden voor de mentoren? Mary: “Zeker. De 
intervisies zijn heel erg belangrijk voor School’s cool om 
een vinger aan de pols te blijven houden bij de mento-
raten. Ik wilde graag horen waar de mentoren tegenaan 
waren gelopen of hoe ze op bepaalde situatie hadden 
gereageerd.” Willem vult aan: “We beseffen ons wel dat 
velen een volle agenda hebben; toch is de aanwezigheid 
van de mentoren enorm belangrijk: je leert enorm veel 
van elkaar!”

Wat zowel Mary als Willem op is gevallen is dat  
veel mentoraten een beginperiode kennen waarin de 
mentoren ‘een beetje op een roze wolk zitten’. 
Willem vertelt: “We krijgen in die eerste fase wel eens 
te horen dat een mentor niet goed begrijpt waarom een 
leerling begeleid moet worden – het gaat toch prima?  
Dit is een bekend gegeven, ook bij andere School’s 
cool organisaties. Ook daarin hebben de intervisies een 
belangrijke functie, namelijk de mentoren bewust maken 
van het feit dat het omslagpunt vaak later komt. In de 
eerste maanden stelt de school zich nog soepel op en 
zijn de leerlingen en hun ouders bezig met aftasten en 
kennismaken. Daarna wordt de school iets strenger en 
kan het opeens veranderen. Als intervisiebegeleiders is 

het ook onze taak om de mentoren hierin te begeleiden.
Wat je ook wel ziet is dat de mentoren sterk focussen  
op de schoolprestaties. Die zijn uiteraard belangrijk, 
maar de begeleiding is veel breder: de mentor biedt 
een luisterend oor, praat met zijn leerling over van alles 
en nog wat en inspireert door bijvoorbeeld eens samen 
naar een leuk museum te gaan. De mentor is tijdens het 
mentoraat een stabiele factor, een vast punt in de week 
voor dat essentiële steuntje in de rug. De mentor is er 
100% voor de leerling, dat is absoluut het mooie van 
School’s cool.” Mary vult aan: “Vooral die stabiliteit is zo 
belangrijk, want in het leven van zo’n kind is vaak maar 
weinig stabiel.”

Kijkend naar hun ervaringen met School’s cool tot nu 
toe zien Willem en Mary duidelijk waar de kracht van dit 
project ligt. Daarnaast zien ze ook mogelijke valkuilen. 
Mary: “De situatie doet zich nu soms voor dat een men-
toraat zich problematisch ontwikkelt. Soms moeten we 
een mentoraat loslaten en overdragen aan professionele 
hulpverlening. Toch heeft ook daar School’s cool zin, al 
was het alleen maar dat de mentor in alle onrust achter 
de leerling blijft staan.”
Willem: “De kracht van de projectleiders zit er wat mij 
betreft vooral in dat ze elke leerling persoonlijk kennen: 
ze kennen hun situatie, hun broertjes en zusjes. Dat vind 
ik heel knap.”

Er staat School’s cool een uitdagende tijd te wachten, 
maar dankzij de steun en inzet van bevlogen mensen als 
Mary en Willem zien we de toekomst met vertrouwen 
tegemoet.   n

KORT NIEUWS

Op 2 april 2013 was het weer tijd voor de jaarlijkse 
Delftse Beursvloer, georganiseerd door Bedrijf & 
Samenleving. School’s cool en De Juiste Keuze waren 
beiden aanwezig en konden 11 matches maken met 
allerlei bedrijven. Zij behaalden zelfs een eervolle 
vermelding voor de match tussen School’s Delft en  
de TU Delft/Science Centre Delft.

Projectleiders Mirjam en Joan zijn druk doende  
een handboek voor mentorcoördinatoren samen  
te stellen. Erg handig, want hierin wordt het  
volledige proces van voordracht tot afronding van 
een mentoraat beschreven en is alle bijbehorende 
informatie te vinden.

“De mentor is er 100%  

voor de leerling, dat is  

absoluut het mooie van 

School’s cool.”
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frida (Ssc)

“Voor een bescheiden meisje, afkomstig uit een arbei-
dersmilieu, op een dorpsschool in de jaren vijftig was de 
drempel naar de middelbare school nog onvoorstelbaar 
hoog. Toen was er die speciale onderwijzer die zei: “Ik zie 
het zitten met jou en ik help je voor het toelatingsexa-
men”. Ik ben hem nog steeds zo dankbaar. Vandaar…”

Gaby (Ssc)

“Ik ben Gaby, was in Duitsland lerares Frans en Engels. 
Sinds ik in Nederland woon, werk ik bij een internationale 
organisatie van stedenbouwkundigen en geef daarnaast 
af en toe Franse les. Ik vind het heerlijk om met kinderen 
om te gaan en ze ook nog eens iets te kunnen leren.”

Kainah (Ssc)

“Hoi! Ik ben studente Psychologie in Leiden. Ik heb mij 
aangemeld als mentor om een bijdrage te kunnen leve-
ren in de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. 
Ik heb er super veel zin in!”

Michael (Ssc)

“Waarom heb ik me aangemeld? Ik vind dat ik mijn ken-
nis en energie moet inzetten om de maatschappij en 
mensen die het kunnen gebruiken een beetje te helpen. 
Ik heb zelf geluk gehad dat ik goed kon leren en daar-
naast ook de kans heb gehad om te studeren. Die kans 
wil ik ook anderen geven. Daarnaast is het gewoon leuk 
om nieuwe mensen te leren kennen.”

ard (Ssc)

Deze positief ingestelde basisschoolleerkracht omschrijft 
zichzelf als een sportieve man met humor en inlevings-
vermogen: “Ik ben mentor geworden omdat ik een coach-
cursus volg en ik mijn opgedane ervaring graag nuttig wil 
inzetten in een positieve, opbouwende omgeving. Ik wil 
dat kinderen goede, weloverwogen beslissingen nemen, 
op persoonlijk vlak en op het gebied van hun (school-)
carrière. Daarbij wil ik hen helpen.”

Mentoren stellen zich voor
Zonder mentoren geen De Juiste Keuze en geen School’s cool! Een jaar 

geleden stelden we al een deel van onze mentoren aan u voor. Het is 

dus hoog tijd voor een korte introductie van een volgende groep.

Geke (DjK)

“Het is fantastisch 
om te zien dat 
bij de ouders de 
schoolkeuze van 
hun kind steeds 
meer gaat leven. 
Door de gesprekken, 

waarin het bezoeken van open dagen 
en informatiebijeenkomsten worden 
voorbereid, voelen beide ouders zich 
capabel om de juiste afweging te ma-
ken. Ik vind het geweldig om te merken 
dan men ook over de eigen toekomst 
gaat nadenken en soms zelf ook weer 
een opleiding gaat doen! Verder heeft 
het een verbindend effect in het gezin, 
dit ‘project’ waar ouders en kind samen 
aan werken. Het is heel leuk om daar 
aan bij te dragen.”

Kelly (DjK)

“Ik ben Kelly, studen-
te Psychologie aan 
de Universiteit van 
Leiden; nu in mijn 
derde jaar doe ik er 
een minor Internati-

onaal en Intercultureel Management bij. 
Ik ben half Taiwanees - half Nederlands 
en heb tot mijn twaalfde in Taiwan 
gewoond. Vorig jaar ben ik vanwege 
mijn Chinese taalbeheersing gevraagd 
om een Chinees gezin te begeleiden. 
Het werk was interessant en ik heb er 
echt een voldaan gevoel aan overge-
houden. Vandaar dat ik ook dit jaar weer 
meewerk met De Juiste Keuze.”
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colofon

Redactie: Karin Koene, Mirjam Biegstraaten en Joan Koene 

Ontwerp: Mirjam Wilbrink (studioBoven)
Stichting voor Hulp 
aan Delftse Jongeren

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 basisonderwerp naar het voortge-
zet 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.

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 boven-
dien tijd  - ongeveer 2 uur per week - om een 11/12-jarige  
e begeleiden bij de stap 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).

wat is De juiste Keuze?

De Juiste Keuze is een mentororganisatie die ouders van leer-
lingen uit groep 8 van het basisonderwijs ondersteunt bij het 
kiezen van een passende middelbare school voor hun kind. 
Op deze manier wordt voortijdig schoolverlaten voorkomen 
en raken ouders betrokken bij het schoolleven van hun kind. 
In groep 8 van de basisschool worden de ouders van oktober 
tot en met april gekoppeld aan een mentor, die – indien no-
dig –  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. 

School’s cool Delft 
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

www.schoolscooldelft.nl

word ook mentor  
van De juiste Keuze

Als mentor van De Juiste Keuze ondersteun je ouders van 
leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs bij het kiezen 
van een passende middelbare school 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, Koerdisch of een andere niet-westerse taal? Dan  
is dit project misschien iets voor jou. Ook vrijwilligers die  
alleen Nederlands spreken, zijn van harte welkom.

je kunt contact opnemen met Mieneke de jonge via  
mieneke@schoolscooldelft.nl of bel: 06 – 343 713 34.

wij horen graag van je!
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