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Nieuwsbrief

Ria en Melvin blikken terug op
twee jaar mentorbegeleiding
”Eigenlijk alleen maar pluspunten”. Met deze bondige uitspraak vat de
vader van Melvin de twee jaar samen waarin zijn zoon is bijgestaan door
School’s cool-mentor Ria. Aan het einde van dit begeleidingstraject kijken
Melvin, Ria en Melvins vader terug op hun ervaringen.
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*om de leesbaarheid te vergroten, wordt
in deze nieuwsbrief verwezen naar het
kind/de leerling/de mentor met “hij/hem”.

Ria en Melvin blikken terug op twee jaar mentorbegeleiding

“Aardige vrouw, dacht ik meteen”
Waarom heb je ooit een mentor gekregen?
Melvin: “Toen ik van groep 8 (van de Cornelis Musiusschool, red.) naar de middelbare school ging, werd er
gevraagd of ik een buddy of huiswerkbegeleider wilde
en toen had ik gezegd dat me dat wel leuk leek. Toen
sprak ik Mirjam (projectcoördinator van School’s cool,
red.) voor het eerst en die vroeg aan mij wat voor
iemand ik zou willen. Ik zei dat het mij niet uitmaakte
of er een meneer of een mevrouw zou komen, in ieder
geval iemand die van voetbal houdt en van dingen
waar ik van hou. Die heb ik ook gekregen, dat was Ria,
toen was het allemaal geregeld.”

“Meestal maakte ik wel mijn huiswerk,
maar dan net een dag voordat het af
moest zijn. Ria heeft me helpen plannen
om mijn huiswerk eerder te maken.”

Als jij terugkijkt op die twee jaar, vind je dat de
begeleiding van Ria nuttig is geweest?
“Ja, vooral met huiswerk maken. Meestal maakte ik wel
mijn huiswerk, maar dan net een dag voordat het af
moest zijn. Ria heeft me helpen plannen om mijn huiswerk eerder te maken.”
Hebben jullie ook nog andere dingen gedaan, naast
samen huiswerk maken?
“We zijn wezen karten, we zijn naar Walibi geweest en
naar de Tweede Kamer, toen hebben we ook patatjes
gegeten. O ja, we zijn ook nog met de pannenkoekenboot gaan varen in Rotterdam. Hartstikke leuk allemaal.”
Hoe verliep jullie eerste ontmoeting?
Melvin: “Aardige vrouw, dacht ik meteen.”
“Nou, mijn eerste indruk was niet zo positief, om eerlijk
te zijn”, onderbreekt de vader van Melvin het gesprek.
“Ik ben wat dat betreft nogal bevooroordeeld. We hadden voor Ria al een paar hulpverleners over de vloer
gehad en die zagen er allemaal normaal uit, maar
daar hebben we niks aan gehad, vond ik. Dus toen Ria
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“Ik ben er nog steeds
van overtuigd dat hij
nog meer zou kunnen
dan hij nu doet.
Melvin pakte dingen
heel snel op”

langskwam dacht ik: daar heb je er weer zo een. Maar
achteraf moet ik zeggen dat ze als beste uit de bus is
gekomen, het is een goed mens dat heel goed werk
levert. Ik heb Ria altijd een goede invloed gevonden
op Melvin, en ik zag dat hij goede cijfers ging halen op
school. Eigenlijk alleen maar pluspunten.”
“Ik vind Ria een eerlijk mens, daar staat of valt voor mij
alles mee. Het is ook een intelligente vrouw, ze corrigeert
ook mij negen van de tien keer. Objectief gezien moet
ik dat natuurlijk waarderen, hoewel ik het waardeloos
vind!” vertelt hij lachend.
Aangezien de problemen in Melvin’s thuissituatie helaas
bleven aanhouden, werd besloten de begeleiding van Ria
niet na anderhalf jaar af te ronden (zoals bij de meeste
School’s cool-mentoraten gebeurt), maar door te laten
lopen tot aan de (komende) zomervakantie.
Ria: “We vonden dat de aandacht voor school binnen de
thuissituatie nog wel wat langer aandacht kon gebruiken,
en dat is goed geweest. Ik denk dat het ook effectief
is geweest dat ik niet over de andere problemen in het
gezin ging: ik kwam puur en alleen voor Melvin. Dat is
ook het uitgangspunt van School’s cool.”

Hoe heeft Ria de afgelopen twee jaar ervaren?
Ria: “Over het algemeen is Melvin een jongen waar
je heel makkelijk contact mee kunt krijgen, dat was
eigenlijk al zo vanaf het eerste moment dat we elkaar
ontmoetten. Melvin was ook echt geïnteresseerd in wat
ik doe, het was niet alleen maar eenrichtingsverkeer, dat
vond ik heel leuk. En ook de uitjes waren gezellig, we
konden goed samen dingen doen.
Ik heb ook gemerkt dat als je op een bepaalde manier
huiswerk aanbiedt, het dan voor Melvin heel makkelijk
was om op te pakken. Ik ben er nog steeds van overtuigd
dat hij nog meer zou kunnen dan hij nu doet. Melvin
pakte dingen heel snel op, ik zat gelukkig niet tegen een
muur aan te praten.”
Melvin wil de richting techniek gaan doen op het vmbo
waar hij naartoe gaat. Daarvoor is het van belang dat
hij goede resultaten blijft behalen. Helaas is de begeleiding door School’s cool eindig, de maximale periode van
twee jaar is ‘op’. Wellicht zal na de zomervakantie een
pluscoach (via Jeugdformaat) het gezin komen bijstaan.
Melvin en zijn vader hebben bij die organisatie al aangegeven dan wel weer een ‘soort Ria’ te willen... n

www.schoolscooldelft.nl
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Stand van zaken SCHOOL’S COOL De Juiste keuze

NLdoet zorgt voor
make-over van kantoor
en intervisieruimte

Goed (financieel) nieuws!
In de afgelopen maanden is het ons
wederom gelukt de begroting van
beide projecten voor het komende
schooljaar rond te krijgen. We zijn blij
te kunnen melden dat de gemeente
Delft, Fonds 1818, stichting voor
Hulp aan Delftse Jongeren en stich-

ting Boschuysen opnieuw hun steun
hebben toegezegd voor het komende
schooljaar. Daarnaast kunnen voor het
komende schooljaar rekenen op een
bijdrage van de drie Delftse scholen
voor voortgezet onderwijs: het Grotius
College, het Christelijk Lyceum Delft

en het Stanislascollege hebben hier
samen toe besloten.<mirjam: nog niet
zeker!> We zijn uiteraard ontzettend
blij met deze grote steun in de rug,
want het geeft aan dat de scholen het
belang van onze projecten inzien en
onderschrijven.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart jl. organiseerde het Oranje
Fonds het jaarlijkse evenement NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights
en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de
mouwen te steken. Het Oranje Fonds probeert met NLdoet te
laten zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving
zijn. Dit jaar waren maar liefst 325.000 Nederlanders actief bij
meer dan 8.600 klussen, een recordaantal.
Ook School’s cool deed weer mee aan de actie. Joan, Mirjam
en Mieneke zijn samen met een aantal vrijwilligers aan de slag
gegaan om de kantoor- en intervisieruimte op te knappen.

Fotomomentje

Tijd voor ontspanning!

Themara, mentor van School’s cool, had een mooi ontwerp
gemaakt voor deze ruimte. Na vele uren verven, timmeren en
verslepen van meubilair heeft onze kantoorruimte een totaal
andere uitstraling gekregen – eentje waar we heel blij mee zijn.

Dat begeleiding door een mentor niet alleen
betekent dat er hard gewerkt moet worden,
blijkt wel uit deze foto’s. Zie hier mentor
Anne en haar mentorleerling Sharina heerlijk uitwaaien op het strand en tijdens twee
wel heel bijzondere ontmoetingen...

Dank je wel Themara, Han en Kees voor jullie inspanningen!

KORT NIEUWS

•

Oproep: Deel
leuke foto’s!
Heb je ook leuke foto’s
en wil je die delen via
de nieuwsbrief? Stuur
ze dan naar:
info@schoolscooldelft.nl
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Bestuurswisselingen Els de Jeu heeft het
voorzitterschap van de stichting neergelegd.
Ze blijft nog wel aan als bestuurslid. Onze nieuwe
voorzitter is Han van den Boogaard, die het
komende schooljaar ook als mentor aan de
slag gaat. We hebben afscheid genomen van
Jasperina Sietsma en Daniëlle Beerens. Wij zijn
beiden dankbaar voor alle inspanningen die
zij voor School’s cool Delft hebben geleverd en
wensen hen veel succes met respectievelijk
Stichting True Blue Delft en Smaakt naar meer!

AGENDA
Donderdag 6 november 2014
Tweede introductietraining over
‘leren leren’ door Ankie Remijn van
Investeren in leren
TIJD van 19.30 tot 21.30 uur
LOCATIE Bizetstraat
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Esra, mentor van
De Juiste Keuze,
stuurde deze leuke
foto van haarzelf
met het gezin dat

Stand van zaken SCHOOL’S COOL

zij het afgelopen
schooljaar heeft
begeleid.

Het was weer een flinke klus, maar
het is gelukt voor het komende
schooljaar 30 nieuwe mentorleerlingkoppels samen te stellen.
Vanaf 1 september 2014 gaan dus
30 kersverse brugklasleerlingen weke-

Stand van zaken De Juiste keuze
Succesvol jaar
Dit aflopende schooljaar zijn 18
leerlingen uit groep 8 van diverse
Delftse basisscholen – samen met hun
ouder(s) - succesvol begeleid door
een mentor van De Juiste Keuze. Na
de zomervakantie zullen zij van start
gaan op de middelbare school van
hun keuze. Samen met hun mentoren bezochten de leerlingen en hun

ouders in januari en februari de open
dagen en informatieavonden van de
v.o. scholen in Delft en omgeving. Eind
maart heeft iedereen zich ingeschreven bij de school van hun keuze. Van
deze 18 leerlingen beginnen er 11
met begeleiding van een School’s
cool-mentor aan hun middelbare
schoolcarrière.

Nieuwe groep mentoraten

De deelnemende ouders geven aan
tevreden tot zeer tevreden te zijn over
de mentorbegeleiding.
Een ouder zei: “Ik kon altijd bij de
mentor terecht; het was heel belangrijk voor mij om met haar te kunnen
praten. Het gaf veel vertrouwen dat er
iemand met je meedenkt.”

Creatieve jaarafsluiting De Juiste Keuze

lijks met hun eigen School’s
cool-mentor aan de slag.
Van de groep leerlingen die naar
de tweede klas gaan, lopen er
nog 21 door tot eind 2014, als de
leerlingen hun kerstrapport krijgen.

• We hebben 30 aan-

komende brugklasleerlingen
gekoppeld aan een
School’s cool-mentor.

• Deze leerlingen gaan naar

het CLD, het Grotius College,
het Stanislascollege en het
Maaslandcollege.

Met dank aan nieuwe mentoren
We hebben de eerdergenoemde
30 nieuwe koppels weten te vormen,
doordat we er opnieuw in geslaagd
zijn een goede groep nieuwe mentoren bij elkaar te krijgen. Dit blijft ieder
jaar weer een belangrijke opdracht:
onze mentoren vormen uiteindelijk
het hart van onze organisatie.

Op 3 juli was de nieuwe mentorgroep
bij elkaar voor de eerste introductietraining. Naast kennismaken stond
deze avond vooral in het teken van
het overdragen van (veel) informatie,
waarmee de mentoren na de zomervakantie met hun mentoraat kunnen
beginnen.

• De leerlingen hebben

vmbo-basis- tot vwo-niveau.

• 20 mentoren zijn

nieuw, 10 mentoren
begeleiden voor de 2e
of 3e keer een leerling.

Ter afsluiting van het begeleidingstraject kwamen op een donderdagavond in april jl. de mentoren, mentorcoördinatoren en
projectleider Mieneke van De Juiste Keuze bijeen. Tijdens deze
inspirerende avond kregen de aanwezigen informatie over de toekomst van De Juiste Keuze en werd het afgelopen jaar gezamenlijk
geëvalueerd. Daarna creëerden alle aanwezigen onder leiding van
Karen Vetten - docent beeldende vorming van Atelier van Katoen gezamenlijk een prachtig vierluik. Het kleurrijke resultaat is te
bewonderen in onze vernieuwde kantoor- en intervisieruimte
aan de Bizetstraat.
Aan het einde van de avond hebben we alle mentoren bedankt
voor de waardevolle en succesvolle ondersteuning die ze de gezinnen hebben geboden in hun zoektocht naar de juiste middelbare
school en ontving iedereen een klein maar fijn ‘Kistje vol Smaak’.
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Wat is De Juiste Keuze?
De Juiste Keuze is een mentororganisatie die ouders
van leerlingen 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 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.

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 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 mentorcoördinator en een onkostenvergoeding.
De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 2 uur per week
gedurende anderhalf jaar.

Word ook mentor
van De Juiste Keuze
Als mentor van De Juiste Keuze ondersteun je een gezin
bij het maken van de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs voor hun kind. 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 horen we graag van je!
Je kunt contact opnemen met Mieneke de Jonge via
mieneke@schoolscooldelft.nl of bel: 06 - 343 713 34.

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 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 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).

Wij horen graag van je!
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