2013 - 2014

1

Inleiding
Stichting School’s cool Delft presenteert hierbij het jaarbericht van schooljaar 2013 - 2014.
U vindt hierin een samenvatting van de activiteiten en resultaten van de stichting en
daarnaast een korte blik op de toekomst. Wij hebben ons jaarbericht in een nieuw jasje
gestoken en wensen u veel plezier bij het lezen.
De twee projecten van de stichting – School’s cool en De Juiste Keuze – hebben in schooljaar 2013 - 2014
in totaal 66 leerlingen en hun ouders ondersteund. Deze ondersteuning is door ruim 90% van de ouders
en leerlingen als positief ervaren.
Daarnaast stond het afgelopen schooljaar in het teken van intensieve gesprekken met die organisaties die
belang hebben bij het werk van de stichting. Het is onze ambitie om met hen samen te werken en een
langdurige maatschappelijke en financiële relatie op te bouwen. Onze acties, gericht op samenwerking en
verduurzaming, gaan wij het komende schooljaar voortzetten en verder uitbreiden. U leest hier meer over
in het onderdeel ‘blik op de toekomst’.
Er wordt op veel terreinen bezuinigd; toch bieden de ontwikkelingen rond de Transitie Jeugdzorg en het
Passend onderwijs ook nieuwe kansen.
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Twee projecten

School’s cool

Stichting School’s cool Delft coördineerde in schooljaar 2013 – 2014 opnieuw twee projecten: School’s cool
en De Juiste Keuze.

Mentoraten
Schooljaar 2013 - 2014 was voor het project School’s cool het vierde succesvolle projectjaar in Delft.

}

School’s cool is een mentorproject in Delft voor leerlingen die onvoldoende begeleiding van huis uit (kunnen) krijgen om het voortgezet onderwijs op een goede manier te doorlopen. De ervaring wijst uit dat bij
deze leerlingen het risico van schooluitval groot is.
De Juiste Keuze begeleidt ouders en kinderen uit groep 8 van veelal migrantengezinnen bij het maken
van een keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. Omdat deze ouders het Nederlandse onderwijssysteem niet goed kennen, helpt een vrijwillige mentor het gezin bij deze keuze.
Zowel De Juiste Keuze als School’s cool zijn projecten voor Delftse leerlingen die de overstap maken van
primair naar voortgezet onderwijs. Het doel van beide projecten is het voorkómen van problemen die
kunnen ontstaan na deze overstap en het vergroten van onderwijskansen.
De leerlingen komen uit gezinnen waar ouders vaak om meerdere redenen onvoldoende steun kunnen
bieden. Steeds meer blijkt het positieve effect van mentorprojecten bij voorkómen van schooluitval, het
verbeteren van gedrag en prestaties van jongeren en het vergroten van hun zelfvertrouwen.
Wij bedanken onze financiers en samenwerkingspartners voor hun ondersteuning. In het bijzonder
willen wij onze vrijwilligers bedanken; zij zijn de motor van onze stichting als mentor van School’s cool
of De Juiste Keuze of bieden belangeloze ondersteuning op het gebied van mentorcoördinatie, PR en
communicatie, ICT en bestuurlijke deskundigheid.

Leerling tegen haar mentor:

28

nieuwe mentoraten
(brugklasleerlingen)

doorlopende en soms
verlengde (tweede klas) mentoraten
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Van
is het schoolniveau
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of gelijk gebleven.

De brugklasleerlingen zijn allemaal
bevorderd naar de tweede klas.

4%
januari

2014

In januari 2014 hebben we de 26 Delftse
basisscholen/schoollocaties opnieuw uitgenodigd
om leerlingen uit groep 8 aan te melden.
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46

actieve
mentorkoppels
waren er in totaal
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van dit schooljaar.

44

is
afgezakt naar een
lager schoolniveau.

voorgedragen leerlingen,
afkomstig van
19 verschillende scholen.

Tussen februari en juni 2014 zijn alle stappen in het proces van voordracht tot
kennismaking zorgvuldig gezet; dit heeft ertoe geleid dat nog voor de start
van de zomervakantie van 2014 een groep van 30 toekomstige brugklassers
kennismaakten met hun eigen School’s cool mentor.
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Mentorbegeleiding
Alle nieuwe mentoren hebben een introductietraining gevolgd, verspreid over twee avonden.
Naast zes intervisiebijeenkomsten en persoonlijke begeleiding (op maat) waren er in 2013 - 2014 twee
thema-avonden. Deze avonden waren bedoeld voor de mentoren van zowel De Juiste Keuze als School’s
cool. De thema’s waren afgelopen schooljaar: ‘Motiverende gespreksvoering’ en ‘Jongeren en social media’.
In schooljaar 2013 - 2014 waren er vier vrijwillige mentorcoördinatoren werkzaam bij het project
School’s cool. Zij begeleidden ieder één of twee groepen van gemiddeld vijf mentoren. Zij geven
daarnaast intervisie en zijn een dagelijks aanspreekpunt voor de mentoren.
De projectleiding heeft tijdens het schooljaar contact onderhouden met zorgcoördinatoren en klassenmentoren van de scholen voor voortgezet onderwijs in Delft en omgeving. Deze contacten hadden te
maken met de aanmelding, selectie en begeleiding van de School’s cool leerlingen. De School’s cool
mentoren hebben regelmatig contact met de klassenmentor van hun leerling. Deze contacten gaan over
de schoolresultaten, werkhouding en gedrag van de leerling. De ouders, klassenmentoren en School’s cool
mentoren vormen samen een driehoek rond de leerling die als doel heeft dat de leerling zich optimaal
kan ontwikkelen.

Afronding mentoraten
Bij de afronding van een mentoraat wordt er geëvalueerd met de mentor, de mentorleerling en de
ouder(s). Zij vullen ieder een evaluatieformulier in. De mentorcoördinator heeft daarnaast een
persoonlijk eindgesprek met de mentor waarin alle aspecten van het mentoraat en van de organisatie
worden besproken.
Aan het einde van de mentorbegeleiding hebben we in het afgelopen schooljaar een activiteit
georganiseerd voor alle mentoren en hun leerlingen: in december 2013 zijn we gaan klimmen in het
Bouldercentrum Delfts Bleau. Dit was een prachtige dag waar iedereen enorm van heeft genoten.
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Campagneproject Stichting Kinderpostzegels Nederland
School’s cool was de eerste maanden van schooljaar 2013 - 2014 campagneproject van de Kinderpostzegelactie 2013 “Laat kinderen leren.” De Delftse tweeling Nathalie en Samantha vormden het ‘gezicht’
van de campagne en zijn in de periode september - november 2013 regelmatig in de publiciteit geweest.
In januari 2014 zijn twee andere mentorleerlingen uit Delft van School’s cool, Lars en Beela, samen
met hun mentoren Mary en Paul op de televisie verschenen in het programma “Tijd voor MAX”.
Alle aandacht voor School’s cool in de diverse media heeft tot veel positieve reacties geleid bij de
15 School’s cool organisaties in Nederland.
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De Juiste Keuze
In schooljaar 2013 - 2014 heeft het project de Juiste Keuze voor het tweede jaar succesvol gedraaid onder
de hoede van stichting School’s cool Delft. De mentoren van De Juiste Keuze hebben het afgelopen schooljaar 20 Delftse gezinnen ondersteund bij het maken van een schoolkeuze voor hun kind.
De stap van groep 8 van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor een twaalfjarige
heel groot. Hierbij is de rol van de ouders heel belangrijk.
Helaas zijn niet alle ouders in staat om hun kind voldoende te begeleiden bij deze keuze, op weg naar
een goede toekomst. Sommige ouders hebben onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, kennen het
schoolsysteem in Nederland of de VO scholen in Delft slecht of nauwelijks, denken dat hun kind het zelf
kan uitzoeken of het kind ondervindt problemen op school.
Tussen april en juli 2013 zijn 22 ouders en leerlingen voorgedragen door 16 Delftse basisscholen. Direct
aan het begin van schooljaar 2013 - 2014 (in september) zijn hieruit 20 mentoraten gerealiseerd na een
zorgvuldige selectie door de projectleider en de mentorcoördinatoren.

apr - jul

2013

22
16

meer betrokken zijn geraakt bij de schoolloopbaan van hun kind. Ook hebben de ouders en de leerling meer
vertrouwen ontwikkeld met betrekking tot de overstap naar de middelbare school. Daarnaast is met de
mentoren het begeleidingstraject zowel in een persoonlijk gesprek als door middel van een vragenformulier
geëvalueerd. Elf leerlingen zijn na afronding van De Juiste Keuze voorgedragen voor een School’s cool mentoraat. Deze doorlopende lijn onderstreept het positieve effect van de samenwerking tussen School’s cool en
De Juiste Keuze.
Alle mentoren werden tijdens een feestelijke afsluiting bedankt voor de waardevolle en succesvolle
ondersteuning die ze de gezinnen hebben geboden.

Samenwerking
In schooljaar 2013 - 2014 is – naast de gemeente Delft – Stichting Kinderpostzegels Nederland als een
belangrijke financiële partner van De Juiste Keuze toegevoegd. Daar zijn wij erg blij mee.
Het draagvlak voor het project en de bekendheid is vergroot nu De Juiste Keuze een onderdeel is van
School’s cool. Bovendien is het project professioneler, effectiever en efficiënter geworden.

Resultaten

ouders en leerlingen door
Delftse basisscholen voorgedragen

Leerlingen		

Resultaat:
Na een zorgvuldige
selectie door de
projectleider en de
mentorcoördinatoren.

20

Begin schooljaar
2013 - 2014

2013 - 2014

School’s cool

De Juiste Keuze

Totaal

Aangemeld

44

22

66

Definitief geplaatst

28

20

48

Actief tijdens schooljaar 2013 - 2014

46*

20

66

*28 brugklasmentoraten en 18 tweedeklassers

mentoraten

sept

2014

De ouders en leerlingen werden door de mentor onder meer ondersteund op het gebied van het bezoeken
van open dagen en ouderavonden/gesprekken, tolken, het bespreken van citotoetsen en schooladviezen.

Afronding mentoraten
In april 2014 zijn alle 20 mentoraten afgerond met een persoonlijk evaluatiegesprek met het gezin en de
leerling; ook hebben de ouders en de leerling een evaluatieformulier ingevuld met vragen over het
mentoraat en over wat het voor hen heeft betekend. Veel ouders geven aan dat ze door de begeleiding
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Fundament voor een gezonde toekomst
Het is de ambitie van onze stichting om over een periode van twee schooljaren (2013 - 2014 en
2014 - 2015) te komen tot een meer structurele en duurzame financiering van de projecten. We
streven een verduurzaming na waarin de gemeente, de scholen voor voortgezet en primair onderwijs
én (met een bescheiden financiële bijdrage) de gezinnen worden gezien als belanghebbende partijen
om dit te realiseren.
In januari 2014 zijn de eerste gesprekken hierover gestart met de gemeente Delft. Zij hebben aangegeven dat de (voorheen door de gemeente beheerde) LOB gelden (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
overgeheveld worden naar de drie VO scholen in Delft. Dit betekent een belangrijke verschuiving
in de subsidierelatie met de gemeente. De komende twee jaar zal de Gemeente Delft de stichting in ieder
geval nog ondersteunen.
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In februari 2014 is vervolgens een projectplan gepresenteerd aan de directeuren van de drie VO scholen
in Delft om samenwerking met én financiële ondersteuning vanuit de VO scholen te realiseren vanuit de
LOB gelden. Daarin is ook een plan beschreven om op termijn een aantal 14+ mentoraten te organiseren.
Dit zijn mentoraten voor leerlingen uit hogere leerjaren dan de brugklas bij wie de VO scholen constateren
dat extra begeleiding gewenst of nodig is. De scholen mogen zelf deze leerlingen voordragen.

Ouder:

Bovendien zijn er belangrijke gesprekken gevoerd met het samenwerkingsverband primair en
voortgezet onderwijs in Delft en omstreken en met locatiemanagers en directeuren van scholen voor
PO en VO. Ook zijn we intensief in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de lokale politieke
partijen en de gemeenteraad. Daarmee hebben we onze projecten opnieuw onder de aandacht gebracht
en de relatie met de lokale politiek verstevigd.
Alle inspanningen van het afgelopen schooljaar hebben geresulteerd in 66 geslaagde mentoraten van
School’s cool en De Juiste Keuze. De stichting is een gezonde en door velen gewaardeerde organisatie die
vanaf schooljaar 2014 - 2015, naast de bijdragen van Fonds 1818, Stichting Kinderpostzegels, Stichting
Boschuysen, Stichting Hulp aan Delftse Jongeren, Stichting Zonnige Jeugd én de gemeente Delft,
ook financieel ondersteund wordt door het voortgezet onderwijs in Delft. Dit betekent een belangrijke
ontwikkeling in onze zoektocht naar een duurzame financiële ondersteuning van ons project.

Vooruitblik schooljaar 2014 - 2015
In het komende schooljaar gaan we ons vol vertrouwen inzetten om alle nieuwe plannen te realiseren.

Samenwerking
We vinden het allereerst heel belangrijk om de samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs
te versterken. Aan de directeuren van het primair onderwijs zullen we een projectplan aanbieden, met als
doel scholen te attenderen op de mogelijkheid om een (deel van een) mentoraat van De Juiste Keuze in te
kunnen kopen.
De in 2013 - 2014 gestarte relatie met de drie VO scholen gaan we verduurzamen, nu wij heel recent
de toezegging hebben ontvangen dat de VO scholen School’s cool in schooljaar 2014 - 2015 financieel
ondersteunen. Dit betekent ook dat wij het plan om ons aanbod uit te breiden met 14+ mentoraten op
termijn gaan realiseren.
Daarnaast zullen nieuwe samenwerkingspartners gezocht worden in het lokale bedrijfsleven en bij
de Technische Universiteit Delft.
In juni 2014 is bovendien een convenant gesloten met de KinderAcademie Delft – één van onze lokale
partners – om op termijn (seizoen 2015 – 2016) samenwerking te realiseren (www.kinderacademie-delft.nl).

Ontwikkelingen Jeugdzorg
In het kader van de Transitie Jeugdzorg heeft School’s cool zich aangesloten bij een groep vrijwilligersorganisaties die deelnemen aan overleg van de gemeente Delft met de Jeugdzorgpartners Delft. In dit
overleg wordt onder meer onderzocht welke rol deze informele vrijwilligersorganisaties preventief kunnen
vervullen op het gebied van het bieden van informele zorg.

Onderzoek
School’s cool zal in schooljaar 2014 - 2015 participeren in een onderzoek van bureau
Noorda & co. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met twee andere School’s cool
vestigingen, te weten IJmond en Utrecht en onderzoekt de mogelijkheden tot versterking van de
mentoraten van School’s cool in deze drie steden.
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PR en communicatie
In schooljaar 2013 - 2014 zijn twee nieuwsbrieven verzonden binnen het netwerk van de organisatie.
Deze bevatten recente ontwikkelingen binnen de beide projecten van de stichting, nieuws en interviews.
Voor de laatste nieuwsbrief, verzonden begin juli 2014, is gebruik gemaakt van een nieuwe opmaak,
te weten via ISSUU. Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd en geleid tot dezelfde opmaak voor dit
jaarbericht.
Als onderdeel van de publiciteit rond de Kinderpostzegelactie 2013, waarin School’ s cool campagneproject
was, is een filmpje gemaakt met daarin twee School’s cool leerlingen uit Delft in de hoofdrol. Dit filmpje
heeft tot veel positieve aandacht geleid voor het School’s cool project.
In de tweede helft van het schooljaar is de projectleiding gestart met een nieuw initiatief: het maandelijks
organiseren van informatieavonden over de beide projecten. Deze avonden zijn bedoeld om de bekendheid van de projecten verder te vergroten en mensen te enthousiasmeren om vrijwilliger te worden bij de
organisatie.
Verder plaatst de projectleiding regelmatig berichten op de sociale media (Twitter, LinkedIn en Facebook).
Hiermee wordt bekendheid van de projecten vergroot en wordt het netwerk direct op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Balans in euro’s
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

De projectleiding heeft in schooljaar 2013 - 2014 de bijeenkomsten bezocht van Stichting School’s cool
Nederland, het samenwerkingsverband van de 15 School’s cool organisaties. De belangrijkste doelen van
deze samenwerking zijn uitwisseling van kennis en expertise en het vergroten van de landelijke bekendheid van de School’s cool methodiek. In dit verband namen onze projectleiders deel aan de werkgroepen
Werkwijze & Organisatie en Database-ontwikkeling van School’s cool Nederland.

Projectorganisatie

Vreemd vermogen
Crediteuren
Belastingen en premies
Overlopende passiva en
overige schulden
Totaal passiva

Het bestuur is beleidsbepalend, voorwaardenscheppend en juridisch werkgever en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de Stichting School’s cool Delft. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen
van de zakelijke leiding en de projectleiders. De vrijwillige mentorcoördinatoren zijn vooral verantwoordelijk voor de realisatie en voortgang van de mentoraten. De School’s cool mentoren zijn goed opgeleide
vrijwilligers op HBO/WO opleidingsniveau of beschikken over een vergelijkbaar denkniveau.
Twee bestuursleden hebben in juli 2013 vanwege drukke werkzaamheden afscheid genomen van de
stichting.
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6.943		6.358
7.229		
19.102
14.172 		

25.460

5.089		

12.381

0		 0
657		
1.063
8.426		

12.016

14.172 		

25.460

Winst- en verliesrekening in euro’s
Baten

De projecten School’s cool en De Juiste Keuze worden beheerd door Stichting School’s cool Delft, opgericht
op 12 oktober 2009. De stichting is primair een vrijwilligersorganisatie en bestaat uit een bestuur, zakelijke en projectleiding, mentorcoördinatoren en mentoren.
Het bestuur wordt gevormd door:
• mr. Han van den Boogaard, voorzitter
• drs. Jaap van Hal, penningmeester
• Caroline Boom, secretaris
• Els de Jeu, bestuurslid
• Maarten de Wit, bestuurslid

31-7-2013

Passiva		
Eigen Vermogen

School’s cool Nederland

31-7-2014		

Subsidies projecten
Overige baten algemeen

Realisatie		

Realisatie

01-08-2013		
31-07-2014		

01-01-2012
31-07-2013

100.000		
50		

149.138
25

Totaal baten		
100.050		149.163

Lasten
Besteed aan doelstellingen
17.445		
19.187
Personeelslasten
72.340		99.000
Overige bedrijfskosten
17.649		
25.944
Financiele baten en lasten
-92		
49
		
Totaal lasten		
107.342		144.180
Resultaat		-7.292		 4.983
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Gemeente Delft
Fonds 1818
Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren
Kinderpostzegels

0%

VSB-fonds

5%

Stichting Boschuysen
Vrienden van School’s cool Delft

15%

40%

20%

10%
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10%

