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Inmiddels zijn we halverwege het 
schooljaar en naderen we met rasse 
schreden 2019. We zijn enorm blij 
met de 80 actieve mentoren, waar-

Op naar 2019
onder 14 nieuwe vrijwilligers,  
die dit schoolseizoen de leer- 
lingen helpen en een steuntje  
in de rug geven. 

Het team voor  

dit schooljaar

•	 Toos	Thoolen (zakelijk leider)
•	 Marieke	Kremers	 

(projectleider SSC)
•	 Margot	de	Wit	 

(mentorcoördinator SSC)
•	 Bianca	Oosterman	 

(mentorcoördinator SSC)
•	 Mariëtte	Tol	 

(mentorcoördinator SSC) 
•	 Els	Schotte	 

(mentorcoördinator SSC)
•	 Petra	Goudappel	 

(mentorcoördinator SSC)
•	 Ellen	de	Looff	 

(projectleider XS + XL)
•	 Nimco	Ahmed	 

(mentorcoördinator XS)
•	 Eva	van	Loon	 

(mentorcoördinator XS)
•	 Dick	Stammes	 

(mentorcoördinator XL)
•	 Arjen	van	der	Heijden	 

(mentorcoördinator XL)
•	 Marijke	Rethans (mentorwerving)
•	 Lydia	van	Geest	 

(administratief medewerker) 

Kijk komende tijd op onze  
Facebookpagina voor een korte  
kennismaking met onze teamleden.

Het	bestuur	en	team	
van	School’s	Cool	
wenst	jullie	een		
fijne	kerstperiode	en	
een	mooi	nieuw	jaar	
met	veel	aandacht	
voor	elkaar.

https://www.facebook.com/SchoolsCoolDelft/


In het schoolseizoen 2019/20  
School’s Cool Delft 10 jaar 
bestaat? Het begon met veel 
ballonnen en een officieel 
startschot. Uiteraard laten we 
dit jubileum niet zomaar voor-
bijgaan. Volgend jaar horen 
jullie meer over onze plannen.

Help! Wij zoeken mentoren

Ook in het komende schooljaar willen we weer veel kinderen  
ondersteunen met een thuismentor. Heel vaak blijkt dat onze  
nieuwe mentoren al iemand kennen, die School’s cool mentor  
is of is geweest. 

Aangestoken door enthousiaste verhalen nemen ze dan contact met ons 
op. Kennen jullie iemand, laat het ons weten. Voor meer informatie, kijk  
op onze website: schoolscooldelft.nl

Tips … ja graag!

Blijf ons helpen mensen  
enthousiast te maken voor 
School’s Cool. Bijvoorbeeld  
door posters op te hangen  
bij de sport- of zangvereniging.  
Of door ons te tippen over 
evenementen waar we kunnen 
flyeren, pitchen of gratis  
mogen adverteren.

Zo waren we in november aanwezig 
op de stagemarkt van Hogeschool 
Leiden om de leerlingen te infor-
meren over de stagemogelijkheden 
bij School’s Cool. Ook waren we 
present op ‘Vrijwilligerswerk in de 
Stad’ van studentenvereniging CSR. 
Beide bijeenkomsten resulteerden in 
8 belangstellenden, die we hopelijk 
volgend jaar kunnen verwelkomen 
als thuismentor. Een andere mooie 
kans is een advertentie en een  
verhaal over School’s Cool in Delft 
op Zondag in januari 2019.

Wist je dat …

http://schoolscooldelft.nl


Stichting School’s cool Delft

Volg	ons	op:
	 SchoolsCoolDelft
	 schoolscool015
	 Schools	cool	Delft

Reageer,	like,	deel	of	retweet	
onze	posts	en	nodig	vrienden	uit	
ook	onze	social	vriend	te	worden.

www.schoolscooldelft.nl
info@schoolscooldelft.nl

Door de juiste  

aandacht kom  

jij verder 

Wenst u de nieuwsbrief niet te ontvangen,  
mail dan naar > info@schoolscooldelft.nl

De nieuwsbrief van School’s Cool  
Delft wordt gratis vormgegeven door  
studioBoven.

 

Vrienden  
worden? 

 

Wist je dat …
In november veel klanten van de  
Delftse AH-vestigingen een maand  
lang hun statiegeldbonnetjes van 
teruggebrachte flessen en kratten aan 
School’s Cool hebben gedoneerd.  
In totaal heeft deze actie 1440 euro  
opgebracht, die we extra kunnen  
inzetten voor onze mentorleerlingen.  
Dankjewel klanten van Albert Heijn. 

Gesprekjes met leerlingen maken 
een vast onderdeel uit van de  
mentorbegeleiding. Soms kan dat 
lastig zijn en hoe pak je dat dan  
het beste aan? Zo had bijvoorbeeld 
de training ‘Begeleiding sociaal 
emotionele ontwikkeling bij kinde-
ren’ tot doel de mentoren handvat-
ten voor gesprekken te geven.  

Trainingen in het  
kader van kwaliteit

Na een algemene introductie volg-
den keuzeworkshops waar onder 
meer met coaching-kaarten, het 
Kwaliteitenspel en Praatprikkels 
dieper op de sociaal emotionele 
begeleiding werd ingegaan.  
Leuk was dat de mentoren nader-
hand aangaven dat het spelen van 
spellen, zoals Praatprikkels, het ijs 

Kwaliteit is een belangrijke pijler in het werk van School’s Cool.  
Het geven van trainingen aan thuismentoren is daar onderdeel van. 
In november stonden er twee op het programma. In totaal waren  
er 42 deelnemers. Begin 2019 volgt een derde training.

School’s Cool Delft wordt ondersteund door:

kan breken om een mentoraat op 
gang te brengen. Een mentor ver-
telde zelfs dat in het gezin van haar 
leerling iedereen mee wilde spelen, 
waardoor zij de dynamiek van de 
familie leerde kennen.
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