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Inleiding

School’s cool Delft bewijst ook in schooljaar 2015 - 2016 dat de preventieve aandacht aan en 
ondersteuning van kwetsbare leerlingen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs een 
succesvolle formule is. Negenenvijftig School’s cool- en dertien De Juiste Keuze-leerlingen en 
hun ouder(s) zijn begeleid door vrijwillige thuismentoren. Zij kregen een steuntje in de rug bij 
het maken van huiswerk, bij het kiezen van een passende school en werkten aan het vergroten 
van hun zelfvertrouwen.
Bovendien zijn er in oktober 2015 twee kleine School’s cool pilots gestart: voor één leerling in 
groep 8 van het basisonderwijs (pilot 11+) en drie leerlingen verderop in het voortgezet onder-
wijs (pilot 14+). 
Het resultaat van deze pilots is positief: de leerling uit groep 8 is met veel vertrouwen van start 
gegaan op de MAVO en de drie leerlingen uit de pilot 14+ hebben hun middelbare schoolcarri-
ère weer op de rit gekregen. Eén leerling heeft succesvol het VMBO diploma gehaald.

Deze 11+ en 14+ mentoraten worden in schooljaar 2016 -2017 definitief in het projectaanbod 
opgenomen, zodat School’s cool nu met drie projecten kwetsbare leerlingen ondersteunt: 
School’s cool XS (Extra Small), School’s cool én School’s cool XL (Extra Large). 

Resultaten School’s cool, De Juiste Keuze, pilot 11+ en 14+ 
In het afgelopen schooljaar hebben in totaal 76 mentoren via School’s cool een leerling begeleid:

3 leerlingen in de pilot School’s cool 14+

1 leerling in de pilot School’s cool 11+  > 13 leerlingen in het project De Juiste Keuze

59 leerlingen in het reguliere mentorproject School’s cool 
(waarvan 30 brugklasleerlingen en 29 tweedeklassers uit 
de lichting 2014 -2015)

BEDANKT! 
Wij bedanken al onze subsidie- 

gevers voor hun ondersteuning. 

Stichting Kinderpostzegels 

Nederland, Gemeente Delft,  

Fonds 1818, VSB Fonds,  

Stichting Hulp aan Delftse Jongeren, 

Stichting Zonnige Jeugd,  

Stichting Boschuysen, v.o. scholen. 

Daarnaast zijn we heel trots op de 

groep vrijwilligers die zo belangrijk  

is voor het succes van de stichting:  

mentoren, mentorcoördinatoren,  

bestuursleden, vrijwilligers PR, ICT 

en administratie. 

DANK JULLIE WEL! 
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zijn 19 ouders en leerlingen  
voorgedragen door 16 Delftse 
basisscholen.

De Juiste Keuze
MENTOR PILOT 11+
“Groep 8 is een leuk, maar ook spannend jaar. De laatste  
Cito-toetsen, het afscheidskamp en de eindmusical. En de  
keuze voor een school. Hoe doe je dat, waar let je op?  
Daarnaast deden mijn mentorleerling en ik spelletjes en we  
oefenden veel sterke werkwoorden. Waarom is het voltooid  
deelwoord van omvatten omvat, en van omvallen omgevallen? 
In de loop van het jaar werd ze steeds beter. Ik vond het  
een eer om haar te zien groeien tot bijna-brugklasser.”

Naast het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het vinden van een passende school 
besteedden de mentoren meer aandacht aan het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals 
begrijpend lezen, rekenen en woordenschat vergroten.

Er was opvallend meer vraag naar het oefenen van deze vaardigheden dan voorgaande jaren. 
Ook wisten méér ouders en leerlingen zelfstandig de weg te vinden naar de open dagen van 
v.o. scholen, na uitleg te hebben gekregen over het onderwijssysteem in Nederland en de  
verschillende scholen in Delft en directe omgeving.  

De Juiste Keuze gaat op in School’s cool XS
Het project De Juiste Keuze is eind juni 2016 opgegaan in het nieuwe project School’s cool XS. 
Gezien de verandering in de ondersteuningsvraag van ouders en leerlingen is dit een logische 
stap om te zetten.
Waar bij De Juiste Keuze het accent ligt op de ondersteuning van de ouders, ligt bij School’s 
cool XS het accent op de wekelijkse mentorondersteuning van de leerling. Daarnaast kan ook 
hulp geboden worden bij het vinden van de juiste v.o. school. 

TUSSEN APRIL EN JULI 2015

IN SEPTEMBER  
zijn hieruit 15 mentoraten gerealiseerd.

IN JUNI 2016  
zijn hiervan 13 mentoraten met goed 
gevolg afgesloten.

BIJEENKOMST OUDERS EN MENTOREN MAART 2016

Ouders spelen een belangrijke rol in het vergroten van de onderwijskansen van hun kinderen.  
Uit onderzoek blijkt dat vooral de betrokkenheid van ouders in de thuissituatie belangrijk is: 
praten over school en interesse tonen in wat het kind op school leert. Daarom organiseerden we 
in maart 2016 een ouderbijeenkomst voor ouders van leerlingen in het project De Juiste Keuze. 

Ouders wisselden ervaringen uit over het onderwerp ‘interesse tonen in het schoolleven van 
mijn kind en hoe doe ik dat’. Bovendien ontvingen zij informatie over de manier waarop zij hun 
kind kunnen ondersteunen in de laatste maanden in groep 8 en wat ze concreet kunnen doen 
om goed contact te houden met hun kind.
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School’s cool

Het reguliere School’s cool aanbod - ondersteuning van kwetsbare leerlingen in de overgang 
van primair naar voortgezet onderwijs - heeft zijn bestaansrecht in Delft meer dan bewezen. 
In het afgelopen schooljaar hebben in totaal 59 mentoren een School’s cool leerling begeleid.

Nieuwe lichting mentorleerlingen en mentoren
In de tweede helft van schooljaar 2015 - 2016 heeft het team van projectleiders en mentor- 
coördinatoren hard gewerkt aan de samenstelling van de nieuwe lichting mentorleerlingen en 
mentoren. 

FEESTELIJKE AFSLUITING MENTORATEN 2014 - 2015

In januari 2016 zijn de mentoraten die van start zijn gegaan in schooljaar 2014 - 2015,  
feestelijk afgesloten. Mevrouw Aletta Hekker, wethouder van onderwijs in de gemeente Delft, 
sprak inspirerende woorden en reikte certificaten uit aan de afzwaaiende leerlingen. We waren 
voor de tweede keer te gast op het Stanislascollege Krakeelpolderweg, waar Joyce van Tuijl, 
een van onze mentorcoördinatoren, een fantastische kookworkshop had georganiseerd. Aanmelding leerlingen uit Den Hoorn

Vanaf januari 2016 kunnen - naast alle Delftse basisscholen - ook de drie basisscholen in  
Den Hoorn leerlingen uit groep 8 voordragen voor een School’s cool mentoraat. We zijn blij met 
deze eerste regionale uitbreiding. 

IN SEPTEMBER 2016  
zijn 24 mentoraten 
van start gegaan.

6 leerlingen staan  
nog op een wachtlijst.

WACHTLIJST WACHTLIJSTEIND OKTOBER 2016

Het streven is om uiterlijk 
eind oktober 2016 ook 
deze zes mentoraten te 
kunnen starten.

Stagnatie aanwas nieuwe mentoren

Dit jaar is er echter voor het eerst stagnatie opgetreden in de aanwas van nieuwe mentoren. 
Op allerlei manieren (via advertenties, nieuwsbrieven, persoonlijke contacten en social media) 
wordt hard gewerkt om de wachtlijst weg te werken.

NIEUWE  
MENTOREN  
GEVRAAGD

NIEUWE  
MENTOREN  
GEVRAAGD
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Gelijke kansen en informeel leren

De kansenongelijkheid van kinderen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs 
wordt steeds groter. Dat blijkt uit het in april 2016 gepubliceerde rapport ‘Staat van het  
Onderwijs’ van de Onderwijsinspectie. In Nederland wordt het steeds bepalender uit welk  
gezin je komt met betrekking tot het krijgen van een schooladvies en (uiteindelijk) het behalen 
van een schooldiploma. 

Alle ouders willen graag het beste onderwijs voor hun kind, maar laag opgeleide ouders of 
ouders die zelf niet in Nederland op school hebben gezeten, kennen het onderwijssysteem 
minder goed, zijn niet assertief genoeg of hebben de middelen niet om hun zoon/dochter  
goed te begeleiden.  

Oplossingen hiervoor moeten, vanzelfsprekend, binnen het onderwijs gezocht worden. 
Maar School’s cool Delft vindt - samen met de landelijke organisatie School’s cool Nederland 
en haar vestigingen - dat het onderwijs deze ongelijkheid niet in haar eentje kan bestrijden. 
Kinderen leren immers veel buiten lessituaties om. Daarom is het belangrijk dat juist jongeren in 
een achterstandssituatie ook de kans krijgen om buiten school te leren.

Steeds meer jongeren gaan naar huiswerkbegeleiding of Cito-training. De kosten hiervan lopen
op tot honderden euro’s per maand. Voor kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus is
deze extra ondersteuning vaak niet toegankelijk.

Steeds weer en steeds meer blijkt het positieve effect van mentorprojecten zoals School’s cool 
bij voorkoming van schooluitval, het verbeteren van gedrag en prestaties van jongeren en het 
vergroten van hun zelfvertrouwen.

Groei in schooljaar 2016 – 2017:  
nieuwe projecten  

In februari 2016 hebben we besloten om de 11+ en 14+ mentoraten definitief op te nemen  
in het projectaanbod, zodat School’s cool nu met drie projecten kwetsbare leerlingen  
ondersteunt: School’s cool XS, School’s cool én School’s cool XL.

Om dit te realiseren, is in de periode februari tot en met juli extra tijd geïnvesteerd om de  
scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Delft en Den Hoorn te informeren over de 
nieuwe projecten. Alle scholen ontvingen een uitnodiging om leerlingen aan te melden voor  
drie projecten en een nieuwe projectleider is aangesteld voor het project XL. Bovendien  
werden voor 30 nieuwe koppels School’s cool, voor 10 koppels XL en 15 koppels XS nieuwe 
mentoren gezocht. 

KLASSEN-
MENTOR V.O.
“School’s cool heeft  
toegevoegde waarde,  
omdat de extra aandacht  
die een klassenmentor niet 
altijd even goed kan bieden, 
door School’s cool wordt  
ondervangen.”
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MENTOR XL
“Het was echt heel bijzonder om een jongen te begeleiden  
naar zijn eindexamen VMBO nadat hij eerder gezakt was.  
Het is niet altijd makkelijk, maar het zijn de kleine positieve  
signalen van succes en appreciatie, ook van de ouders,  
die je motivatie en voldoening geven. En natuurlijk het behalen  
van zijn diploma met mooie cijfers als grote prijs voor hem.”

School’s cool XS 
School’s cool XS is een nieuw mentortraject dat voortkomt uit het project De Juiste Keuze.  
XS biedt wekelijkse mentorondersteuning aan kwetsbare leerlingen in groep 8 van het  
basisonderwijs, van wie de school aangeeft dat extra ondersteuning de leerling kan helpen 
zijn capaciteiten beter te benutten. Ook kan School’s cool XS leerling en ouders, indien nodig, 
ondersteunen bij het vinden van de juiste school voor voortgezet onderwijs. 

Vijftien leerlingen die in september 2016 in groep 8 van de basisschool zijn begonnen, maken 
de komende maanden kennis met hun XS-mentor. 
De School’s cool XS begeleiding biedt nadrukkelijk geen garantie voor een hoger schooladvies; 
de wekelijkse mentorondersteuning kan daar mogelijk wel aan bijdragen.

School’s cool XL
School’s cool XL is de derde loot aan de stam van de stichting School’s cool Delft. Bij XL  
begeleiden mentoren leerlingen vanaf de tweede klas (of de laatste fase van de eerste klas)  
op het voortgezet onderwijs en bieden ondersteuning in hun schoolloopbaan en bij hun  
persoonlijke ontwikkeling. School’s cool XL staat voor het versterken van onderwijskansen  
en het succesvol vervolgen van de schoolloopbaan, óók op de langere termijn (richting  
vervolgopleiding).

Samenwerking ISK Grotius College
School’s cool heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met het Grotius Talent en Taal Project, 
dat speciaal is bedoeld voor leerlingen van de internationale schakelklassen (ISK) van het  
Grotius College. Via deze klassen wordt geprobeerd niet-Nederlandssprekende leerlingen zo 
snel mogelijk door te laten stromen naar het reguliere onderwijs. School’s cool XL mentoren 
begeleiden in schooljaar 2016 - 2017 vier jonge vluchtelingen van het ISK. Dit aantal zal de 
volgende jaren worden uitgebreid.
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Achter de schermen

Deelname Vrijwilligersnetwerk Opgroei- en  
Opvoed Ondersteuning in Delft

Sinds april 2014 neemt School’s cool Delft deel aan het overleg van het vrijwilligersnetwerk 
OOO (Opgroei en Opvoed Ondersteuning) in Delft.

Een ‘verbindingsofficier’, vanuit Humanitas Delft afgevaardigd namens alle OOO organisaties, 
heeft de taak om verbindingen te leggen tussen vrijwilligersorganisaties en het Jeugd- en  
Sociaal team van de gemeente Delft. Het doel is om vaker en eerder vrijwilligerswerk in te  
zetten voor, naast of na formele zorg. 

Onze vrijwilligersorganisatie groeit
Nu School’s cool Delft drie projecten onder haar hoede heeft, blijft de groep vrijwilligers  
groeien. Zij blijven onmisbaar voor onze organisatie en doen prachtig werk.

Zeventig tot tachtig vrijwillige mentoren ondersteunen een leerling of een gezin gedurende  
één à anderhalf jaar en vijf vrijwillige mentorcoördinatoren begeleiden een groep mentoren 
tijdens hun mentoraat.

Ook de vrijwillige inzet op het gebied van administratie, PR en ICT is heel belangrijk voor  
de voortgang van de projecten.

School’s cool Nederland
De projectleiding heeft in oktober 2015 en maart 2016 deelgenomen aan de twee landelijke 
deelnemersvergaderingen van Stichting School’s cool Nederland.

School’s cool Nederland is het samenwerkingsverband van inmiddels 16 School’s cool- 
vestigingen. In oktober 2016 is de 16e vestiging in de regio Zoetermeer van start gegaan. 
De belangrijkste doelen van deze samenwerking zijn uitwisseling van kennis en expertise en 
het vergroten van de landelijke bekendheid van het project School’s cool en haar methodiek. 
Onze projectleiders namen deel aan de werkgroepen Meerjaren Strategisch Beleidsplan,  
Database en Handboek School’s cool.

School’s cool Nederland is met meer gemeenten in Nederland in gesprek om het School’s 
cool project te omarmen. Daarnaast is in september 2016 een aanvraag bij Fonds Nuts Ohra 
ingediend om binnen de School’s cool projecten de kennis over jongeren met een chronische 
aandoening en de toepassing van deze kennis in de praktijk verder te ontwikkelen. 

PARTNER PACT TEGEN ARMOEDE

In het bijzijn van wethouder Stephan Brandligt ondertekende School’s cool in december 2015 
het Pact tegen Armoede. In het Pact werken 75 instellingen, organisaties en bedrijven in Delft 
samen om armoede in Delft te bestrijden. 
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Projectorganisatie
Onze projecten worden beheerd door Stichting School’s cool Delft, opgericht op 21 oktober 
2009. De stichting is primair een vrijwilligersorganisatie en bestaat uit een bestuur, zakelijke en  
projectleiding, mentorcoördinatoren en mentoren.

HET BESTUUR WORDT GEVORMD DOOR: 

Han van den Boogaard, voorzitter 
drs. Jaap van Hal, penningmeester 
Caroline Boom, secretaris 
Marleen de Wilde, bestuurslid 

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 mentor- 
coördinatoren 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.

Els de Jeu heeft in september 2015 haar bestuurstaken neergelegd. Naast bestuurslid is zij ook 
enige tijd voorzitter van het bestuur geweest. Wij danken Els voor haar inzet in de afgelopen 
jaren. Als nieuw bestuurslid hebben wij Marleen de Wilde verwelkomd.

ZAKELIJKE EN PROJECTLEIDING:

Mieneke de Jonge, zakelijk leider
Mirjam Biegstraaten, projectleider School’s cool en XS
Joan Koene, projectleider School’s cool
Ellen de Looff, projectleider XL

VRIJWILLIGE MENTORCOÖRDINATOREN:

Willem van Haasteren
Gerda de Kloet
Mechelien Mulder
Nimco Ahmed
Bregje Voslamber

In juli 2016 heeft mentorcoördinator Joyce van Tuijl onze organisatie verlaten. Joyce was  
eerst School’s cool mentor en vanaf 2013 mentorcoördinator. Wij bedanken Joyce voor haar 
enthousiasme en de kennis die zij als mentorcoördinator inbracht.

Resultaten leerlingvolgsysteem

Uit de resultaten van het leerlingvolgsysteem volgt dat de leerlingen die in voorgaande  
jaren zijn ondersteund door een mentor van School’s cool allemaal bevorderd zijn naar de 
tweede klas.

Van 93% van de kinderen 
is het schoolniveau gestegen  
of gelijk gebleven.

7% van de kinderen is afge-
zakt naar een lager schoolniveau.

30 mentoraten
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PR

Website
De website is sinds 2016 vernieuwd:  
het project De Juiste Keuze is toegevoegd.  
Vanwege de aanvulling van ons aanbod met 
twee nieuwe projecten en het opheffen van 
De Juiste Keuze zal de website begin 2017 
nogmaals een facelift ondergaan.

Lokale pers
Dit jaar zijn er 2 interviews met  
projectleiders en mentorcoördinatoren  
verschenen in de lokale pers over onze  
projecten en de nieuwe ontwikkelingen. 

Ook is er 5 keer geadverteerd om nieuwe mentoren  
te werven. Daarnaast hebben we bij Stadsradio Delft 
het verhaal achter onze projecten toegelicht. 

Social media
School’s cool Delft maakt veel gebruik gemaakt van 
social media (Twitter en Facebook). Regelmatig zijn 
Twitterberichten van aan School’s cool verbonden 
organisaties geretweet en verspreid onder de volgers 
van Stichting School’s cool Delft. Het totale bereik 
via deze media is vele malen groter.Nieuwsbrieven

In schooljaar 2015 - 2016 zijn opnieuw 
twee nieuwsbrieven verschenen. Deze 
bevatten de recente ontwikkelingen  
binnen School’s cool, nieuws en interviews. 
De nieuwsbrief wordt verspreid binnen  
het totale netwerk van de stichting.

Nieuw logo
We zijn trots dat we dit jaarbericht al  
kunnen presenteren met ons nieuwe  
logo - met dank aan studioBoven.  
We maken gebruik van het  
landelijke School’s cool logo,  
aangevuld met een verwijzing  
naar onze drie projecten.

370 volgers

250 likes

Nieuwsbrief
Nummer 12Jaargang 6 - december 2015

Verder in dit nummer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan af via info@schoolscooldelft.nl

Mentoren in het  

zonnetje: Juliëtte Blonk 

en Peter-Jan Weijermans  

School’s cool-

familie blijft 

groeien

Nieuws:  

11plus- en 14plus- 

mentoraten  

Geluiden uit het veld 
Interviews met:

Judith van Leerdam (Bernadette Mariaschool) 

Renate Hendriks (Stanislas Krakeel: hier op de foto)

Jelle Settels (CLD, Obrechtstraat)

Nieuwsbrief
Nummer 12Jaargang 7 - juni 2016

Verder in dit nummer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan af via info@schoolscooldelft.nl

Kort nieuws:
We want you!! We zijn DRINGEND op zoek naar mentoren  

Nieuws:  
Samenwerking  
ISK Grotius College 

School’s cool Delft  
‘nieuwe stijl’ 
Interview met Mirjam Biegstraaten  en Ellen de Looff

SCSCXS SCXL

Het aantal personen en/of organisaties 
aan wie de nieuwsbrief wordt verzonden, 
bedraagt inmiddels meer dan 1000

2x
NIEUWE  

MENTOREN  
GEVRAAGD

5x
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De cijfers

Balans per 31 juli 2016 (na resultaatstemming)

Staat van baten en lasten over 2015 - 2016

 31-07-16  | € 31-07-15  | €
ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen 6.566 6.385
Liquide middelen  50.604 68.124

 57.170 74.509

PASSIVA

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve 3.216 5.142
Vriendenfonds 4.156 2.002

 7.372 7.144

Voorziening Transitievergoeding 3.151 2.300

Kortlopende schulden 46.647 65.065

 57.170 74.509

 realisatie 2015 - 2016 realisatie 2014 - 2015
LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Mentorondersteuning 20.605 30.335
Personeelslasten 80.377 70.156
Huisvestings- en kantoorlasten 8.815 7.584

 109.797 108.075

Overhead
Overigen bedrijfslasten 2.731 3.852
Mutatie voorzieningen 851 2.300
Financiele baten en lasten - 112 - 94

 3.470 6.058

Som van besteed en beheer 113.267 114.133

BATEN

Baten uit fondswerving 113.495 116.188

Saldo baten en lasten 228 2.055

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve - 1.926 53
Vriendenfonds 2.154 2.002

 228 2.055

Subsidies 2015 - 2016

Gemeente - 16% 

Onderwijs v.o - 19% 

Fonds 1818 - 9%    

Stichting Hulp aan Delftse Jongeren - 18%    

Stichting Kinderpostzegels Nederland - 13% 

VSB Fonds - 13%          

Stichting Boschuysen - 4%   

Stichting Zonnige Jeugd - 4%   

Sponsoring en giften - 2%   

Vrienden van Stichting School’s cool Delft - 2%
Ouderbijdragen - 0%
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Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren
School’s cool Delft
Bizetstraat 50
2625 AX  DELFT

06 - 34 37 13 34  

info@schoolscooldelft.nl
www.schoolscooldelft.nl
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