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•  De mentoren van School’s cool Delft  •  Kort nieuws

*om de leesbaarheid te vergroten,  

wordt in deze nieuwsbrief verwezen 

naar het kind/de leerling/de 

mentor met “hij/hem”. 

Wat doet School’s cool?

Vanaf de laatste maanden van groep acht tot aan het 
einde van brugklas wordt een kind gekoppeld aan een 
eigen mentor. Deze betrokken vrijwilliger komt iedere 
week bij de leerling thuis en helpt hem met alle voor- 
komende (school-)zaken (voorbeelden hiervan zijn 
verderop in deze nieuwsbrief te lezen). Ook de ouders 
worden op een informele manier betrokken bij hun 
schoolgaande kind. Op deze manier probeert School’s 
cool Delft schooluitval te voorkomen en de kansen van 
deze leerlingen in het voortgezet onderwijs te vergroten.

Voor wie is School’s cool bedoeld?

School’s cool Delft helpt kwetsbare leerlingen uit  
groep acht van basisscholen uit Delft. Kinderen kunnen 
worden voorgedragen door de basisschool, de ouders,  
de leerplichtambtenaar of de GGD.

Is het een nieuw project?

Nee; School’s cool is al in 1997 van start gegaan in 
Amsterdam. Inmiddels is de organisatie actief in diverse 
steden, waaronder Breda, Nijmegen, Utrecht en Gouda. 
En met succes: zo gaat in Amsterdam, waar School’s cool 
al jaren succesvol is, negentig procent van de School’s 
cool-kinderen over naar de tweede klas. Bovendien  
levert hun gedrag op school en daarbuiten geen  
problemen (meer) op.

Hoe is de stand van zaken in Delft?

Joan Koene en Mirjam Biegstraaten hebben het initiatief 
genomen om de zelfstandige stichting School’s cool Delft 
op te richten. Met dank aan Westvest Netwerk Notarissen 
in Delft is deze stichting sinds 12 oktober 2009 een feit. 
Verderop in deze nieuwsbrief vertellen Joan en Mirjam 
hoe ze tot dit besluit zijn gekomen.

Lees verder op de volgende pagina  >>

Hulp bij de stap van groep 
acht naar de brugklas

Er is in Delft nu een organisatie die kinderen begeleidt 

bij de overgang van de basisschool naar het voort-

gezet onderwijs: School’s cool Delft. Als een kind de 

stap maakt van groep acht naar de brugklas wordt hij* 

geconfronteerd met grote veranderingen: een nieuwe 

omgeving, verschillende docenten, onbekende klas-

genoten. Sommige kinderen hebben moeite met deze 

nieuwe situatie om te gaan. School’s cool kan deze 

kinderen helpen.
Notaris Marijke Loof van Westvest Netwerk Notarissen, samen  

met beide projectleiders Mirjam Biegstraaten en Joan Koene. 
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>> Vervolg van de vorige pagina  

Om hun project te introduceren, hebben Joan en Mirjam 
diverse Delftse basisscholen benaderd, die vrijwel zonder 
uitzondering enthousiast hebben gereageerd. Het resultaat 
van deze gesprekken: School’s cool Delft gaat met ingang 
van juni 2010 op de volgende scholen van start: 

• Freinetschool, locatie Jac. P Thijsse
• Horizon, locatie Brahmslaan en Anne de Vries/
 Aart vd Leeuwlaan
• Delftse Daltonschool, locatie Van Rijslaan
• Delftse Daltonschool, locatie Borneostraat
• Rembrandtschool
• Eglantier, locatie Tanthof
• Monseigneur Bekkersschool
• Cornelis Musiusschool

In totaal zullen voor de zomervakantie 12 mentoren met ‘hun’ 
leerling aan de slag gaan. Sinds enkele maanden draait er al 
één pilot-mentoraat. Verderop vertelt de eerste School’s cool 
Delft leerling in een kort interview over haar ervaringen.   n

Het opstarten van deze organisatie in Delft is een geza-
menlijk initiatief van Joan Koene en Mirjam Biegstraaten. 
Joan vertelt: “In het verleden heb ik allerlei banen gehad 
waarbij ik veel geleerd heb en ’t ook wel naar mijn zin 
had, maar waar toch vaak de vonk ontbrak. Op een ge-
geven moment ben ik een opleiding voor counseling en 
coaching gaan doen, waarna ik onder andere mentor ben 
geworden binnen een bestaand mentorproject op het Gro-
tiuscollege in Delft. Dit was ontzettend leuk en leerzaam; 
alleen kwam ik er vrij snel achter dat de begeleiding bij 
deze specifi eke leerling te laat kwam. De leerling had het 
in de brugklas moeilijk gehad en kampte in toenemende 
mate met problemen. Hij had inmiddels serieuze motiva-
tieproblemen en zag het op deze school steeds minder 
zitten. Ik realiseerde me toen dat mentorbegeleiding soms 
in een eerder stadium geboden zou moeten worden. Al 
zoekend op internet stuitte ik al snel op School’s cool en 

Eerste kennismaking 
met Joan en Mirjam, 
de projectleiders

Wie zijn de drijvende krachten achter School’s cool Delft? 

Een korte kennismaking met twee bevlogen vrouwen.

ik werd eigenlijk direct heel enthousiast: dit wilde ik ook 
in Delft aan kunnen bieden! Alleen: ik wilde dit graag met 
iemand samen doen. Mirjam kende ik al jaren, via onze 
kinderen. Ik weet nog precies wanneer ik haar vertelde 
over mijn plannen: haar ogen begonnen direct te stralen!”
Ook Mirjam herinnert zich nog haarscherp het moment 
waarop Joan over School’s cool vertelde: “Joan’s verhaal 
raakte me echt, mijn bloed ging er sneller van stromen. 
Ik bevond me toen op een punt in mijn leven dat ik iets 
anders wilde gaan doen. Van origine ben ik logopediste, 
maar in dat beroep miste ik dynamiek - dynamiek die ik 
wel vond ik het onderwijs. Eerst heb ik zes jaar op een 
school voor vluchtelingenkinderen gewerkt, in een asielzoe-
kerscentrum in Waddinxveen - een geweldige tijd. De afge-
lopen zeven jaar heb ik in Delft gewerkt op de Freinetschool 
Delft, locatie Jac. P Thijsse. Ik werk daar nu nog steeds; ik 
coördineer een aantal projecten, waaronder het project 
Huisbezoeken. En toen was daar Joan, met haar verhaal.”
De rest is geschiedenis. Inmiddels raakt de Delftse School’s 
cool-trein al aardig op stoom. Wat willen Joan en Mirjam 
eigenlijk bereiken met hun organisatie?  
Joan: “Ik hoop dat wij echt een verschil kunnen maken voor 
kinderen die het absoluut in zich hebben, maar die net de 
pech hebben dat ze leven in een gezin waar het niet zo van 
een leien dakje gaat, waar ouders hun kinderen niet de 
begeleiding kunnen bieden die ze nodig hebben – en die 
wij door onze mentorbegeleiding wel kunnen bieden”.
Mirjam weet uit ervaring hoe belangrijk het kan zijn voor 
een kind om iemand naast je te hebben staan: “Wij zijn 
sinds zeven jaar gastouder voor Kabah, een alleenstaande 
minderjarige asielzoeker uit Sierra Leone. Dat gastouder-
schap lijkt een beetje op School’s cool, in de zin dat je een 
kind begeleidt, en ondersteuning en aandacht geeft. 
Ik heb aan hem gezien wat je kunt betekenen voor een 
kind: dat ‘ie weet dat er iemand voor hem is, die naar ‘m 
luistert, die helpt en die in hem of haar gelooft; dat is zó 
ontzettend belangrijk. En dat kan een mentor dus voor een 
kind betekenen.”
Joan, tot slot: “En onze persoonlijke voldoening kunnen we 
volledig halen uit onze rol als idealistische koppelbazen. 
Prachtig toch?”   n

“Ik hoop dat wij echt een verschil kunnen 

maken voor kinderen die het absoluut in 

zich hebben, maar die net de pech hebben 

dat ze leven in een gezin waar het niet zo 

van een leien dakje gaat”



Een precieze definitie van het begrip 
‘kwetsbare leerling’ is moeilijk te 
geven. Een kind kan om verschillende 
redenen moeite hebben met de over-
gang naar de brugklas:
• omdat het kind niet voldoende 

steun krijgt van de ouder(s),  
vanwege een problematische  
thuissituatie, gebrek aan kennis 
van het onderwijssysteem en/of  
de Nederlandse taal;

• omdat het kind gedragsproblemen 
vertoont;

• omdat het kind dyslectisch, hoog-
begaafd, erg angstig en/of stil is. 

Al deze kinderen kunnen worden 
geholpen door een thuismentor die 
hen begeleidt. 

School’s cool in de praktijk 

Op dit moment wordt er één leerling begeleid door 
een thuismentor van School’s cool Delft: Nisa. Nisa, 
oorspronkelijk afkomstig uit Maleisië, woont sinds 
twee jaar in Nederland. Ze zit in een speciale kopklas 
van het Grotius College. Hoe ervaart zij de hulp van 
haar School’s coolmentor? Nisa vertelt. 

“Toen ik net in Delft kwam wonen was ik eerst in de war 
– ik wist de weg niet, wist niet hoe ik moest fietsen of 
lopen. En het was heel koud. De mensen in Delft vond ik 
vriendelijker dan in Maleisië. Daar zeggen ze niks en ze 
kijken je niet aan als ze je niet kennen”.

Wat vond je moeilijk aan de overgang van de basis-
school naar het voortgezet onderwijs?

“Ik vond de taal het moeilijkst. De klinkers, hoe moet je 
die schrijven, bijvoorbeeld de ie en de ij. En grammatica 
vond ik moeilijk: meervouden en werkwoordspelling. In 
mijn eentje huiswerk maken vond ik ook moeilijk, mijn 
vriendin hielp dan wel eens.”
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Welke kinderen komen nu in aanmerking voor begeleiding door een 

thuismentor van School’s cool? 

In de laatste maanden van de leer-
ling in groep acht wordt een ‘match’ 
gemaakt tussen een School’s cool 
mentor en een leerling en maakt de 
mentor kennis met de familie van de 
leerling. De wekelijkse begeleiding bij 
het kind thuis gaat dan van start. 
Daarnaast houdt de School’s cool 
mentor contact met de school en 
vergezelt hij de ouders naar een 
ouderavond en/of rapportbespreking. 
Ook kan hij met de ouders en de 
leerling zoeken naar een passende 
vrijetijdsbesteding. Soms trekt een 
mentor er met zijn mentorleerling op 
uit, bijvoorbeeld naar de bibliotheek, 
de bioscoop, een sportwedstrijd of 
een museum.

Deelname aan School’s cool Delft  
geschiedt op vrijwillige basis –  
maar vrijblijvend is het zeker niet!  
Er worden duidelijke afspraken 
gemaakt tussen mentor, leerling en 
ouder(s), die in een contract worden 
vastgelegd.   n

Er zijn talloze zaken waarbij een 
mentor ondersteuning kan bieden, 
zoals: 
• agendagebruik 
• huiswerk indelen en plannen
• zorgen voor structuur
• een plek in huis (laten) regelen waar 

het kind ongestoord kan werken
• op tijd vragen durven stellen aan een 

leraar
• zorgen dat de ouders belangstelling 

tonen voor de schoolbelevenissen  
van hun kind

Wat doet je mentor voor je?

“Ze legt uit als ik iets niet snap – net zolang tot ik het wel 
snap.”

Heb je iets aan de steun van je mentor, wat betekent 
ze voor je?

“Zonder mentor laat ik mijn huiswerk liggen en haal ik 
lagere cijfers. Met hulp snap ik de toetsen op school wel.”

Zou je zelf later ook mentor willen worden? 

“Weet ik niet. Ik word misschien dokter, tandarts of  
verpleegkundige.”

Nisa en Mirjam
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De mentoren van School’s cool Delft
In dit project zijn de mentoren van onschatbare 

waarde! Wij zijn dan ook zeer gelukkig dat zich 

al tien mentoren bij School’s cool Delft hebben 

aangemeld. Een aantal van hen  

stelt zich hieronder kort voor:

“Als locatiedirecteur van een  
basisschool in Delft vind ik dat  
alle kinderen een eerlijke kans  
verdienen in de Nederlandse samen-
leving. Het gezin waar je uit komt 
moet niet uitmaken wat je kansen zijn in onze samen-
leving. Daarom wil ik helpen iedereen deze kans te bieden.
Mijn naam is Joke; als pleegmoeder wéét ik hoe belangrijk 
het is dat er meer mensen zijn, die zich voor de opvoeding 
van kinderen inzetten.”

“Mijn naam is Hanny, Ik ben 35 jaar, getrouwd en 
moeder van twee kinderen van 6 en 4 jaar oud.  
Ik werk sinds kort als coach en trainer in mijn 
eigen bedrijf. Ik heb heel bewust de stap gemaakt 
van productgericht werken naar mensgericht 
werken. Iemand begeleiden in zijn of haar persoonlijke ont-
wikkeling en dan ook echt zien groeien, dát is waar het voor 
mij om gaat. Toen ik hoorde van School’s cool was ik meteen 
enthousiast. Ik geloof in deze manier van preventief werken 
en daarom wil ik er ook graag aan meewerken. In mijn werk 
kom ik eigenlijk alleen volwassen tegen. Het lijkt me heel 
inspirerend om te werken met kinderen. Ik heb er veel zin in!”

“Hoi, hoi...mijn naam is Militza. Ik ben moeder 
en oma en ik was ‘juf’ (nu met pensioen). Er 
is nu tijd voor ontspanning, met onder andere 
reizen, lezen, muziek, wandelen, dansen en 
tuinieren. Ik wil er ook graag zijn voor kinderen 
die met een beetje steun net geholpen kunnen 
worden. Samen sta je sterk.”

“Mijn naam is Dik. Ik ben met  
pensioen en nog altijd graag bezig 
met mensen. Dat gebeurt dan ook. 
Iedere week op een vaste dag ben ik 
de buddy van een ernstig zieke man en 
wat we doen is bij hem thuis praten, 
een wandelingetje maken of naar het 

café om de hoek gaan. Kortom alles wat hem en 
dus ook mij pleziert. Voorts ben ik actief lid van een 
sportclub, tuinier op mijn volkstuin, zing in twee 
koren en wandel en fiets met vrienden en.....heb 
nog tijd over om mentor te zijn!”

School’s cool Delft is op zoek naar gemotiveerde mensen 
die willen meehelpen een jongere een goede start te 
bieden. Bent u goed opgeleid en gemotiveerd om een 
leerling van 12/13 jaar te begeleiden? Heeft u een flinke 
dosis geduld, inlevingsvermogen en enthousiasme? Dan is 
het mentorschap misschien iets voor u!

Iedere mentor wordt begeleid door een mentorcoach. 
Deze staat de mentor bij tijdens de kennismaking met 
het kind en het gezin. Gedurende het hele traject blijft 
de mentorcoach het aanspreekpunt voor hulp en advies. 
Daarnaast organiseert de mentorcoach elke zes weken 

een intervisiebijeenkomst voor een groep van vijf à zes 
mentoren. Elke mentor brengt dan mondeling verslag uit 
van de begeleiding van zijn mentorkind. In de intervisie 
ondersteunen mentoren elkaar en denken mee over  
oplossingen voor problemen.
De mentor ontvangt een maandelijkse onkostenvergoe-
ding.

De tijdsinvestering is 1½ tot 2 uur per week (gemiddeld) 
gedurende anderhalf jaar.    n

Enthousiast? Word ook mentor!

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u zich  
aanmelden als mentor, neem dan contact op met  
School’s cool Delft via telefoonnummer 06 418 875 42/ 
06 483 438 00 óf per e-mail:  joankoene@telfort.nl of 
mirjambiegstraaten@casema.nl.
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Steun!
School’s cool Delft wordt fi nancieel gesteund door de 

Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren, de Stichting Kinder-

postzegels Nederland, het Skanfonds en het Oranje Fonds. 

Dankzij deze bijdragen kan School’s cool in Delft van start 

gaan en verder groeien.

• Donderdagmiddag 7 oktober 2010 is de kick-off van ons 
project. De plannen hiervoor zijn gemaakt, het belooft een 
leuk spektakel te worden dus vrijhouden die middag! 
Uitnodigingen volgen nog.

• Per 1 augustus 2010 
hebben we een eigen 
kantoor en een nieuw 
emailadres!

 Ons nieuwe adres zal 
worden: Bizetstraat 50, 
2625 AC Delft

 info@schoolscooldelft.nl

Kort nieuws

Daarnaast hebben we in de afgelopen maanden van 
verschillende personen en instanties hulp mogen ontvangen. 
We bedanken graag:
• ons bestuur en de eerste groep mentoren.  
• Westvest Netwerk Notarissen, met name Marijke Loof, 

Marcella Balice en Patricia de Vette - van Mil.  
• alle andere School’s cool vestigingen voor hun  raad en 

advies, in het bijzonder School’s cool Nijmegen, Amsterdam 
en Lelystad.  

• Ankie Remijn, Brenda Grootscholten, Dimitri van den Berghe, 
Els Slats, Esther Holster, Gaston Badoux, Henk Noorman, 
Karin Koene, Kees Huisman, Marcel Zuidhof, Mariska van 
Vondelen, Mary de Groot, Mirjam Wilbrink, Ontbijt voor 
Profi jt, Ronald Lewerissa, Vera Pijl, William van Treuren en 
alle mensen die met ons hebben meegedacht. Zonder jullie 
waren we nog niet zo ver geweest.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het project? 
Naast mentoren is School’s cool Delft ook op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende werk-
zaamheden:
• Fondsen benaderen en geldbronnen aanboren
• Abonnementen op (jeugd)tijdschriften binnen-

halen
• Opzetten en samenstellen van een collectie 

educatieve boeken, spellen en materialen ter 
ondersteuning van de mentoraten

• Bouwen van een database

Draag ook een steentje bij!

Bereikbaar

Stichting School’s cool Delft
Nieuwe Plantage 90
2611 XM Delft
Joan Koene: 06 – 483 438 00
Mirjam Biegstraaten: 06 –418 875 42

Vanaf 1 augustus 2010:
Bizetstraat 50
2625 AC Delft

Wie?

School’s cool Delft – Bestuur en projectleiding:
Maria Naerebout, voorzitter
Danielle Beerens, penningmeester
Caroline Boom, secretaris
Maarten de Wit, lid
Jasperina Sietsma, lid
Mary de Groot, adviseur onderwijs
Joan Koene en Mirjam Biegstraaten, projectleiders

>> In de volgende nieuwsbrief stellen onze 
bestuursleden zich graag aan u voor. 

Colofon
Redactie: Karin Koene, Mirjam Biegstraaten, 

Henk Noorman en Joan Koene 

Ontwerp: Mirjam Wilbrink (studioBoven)

Wilt u ons fi nancieel ondersteunen? 

Dat kunt u doen op rekeningnummer 1549.25.152 
t.n.v. Stichting School’s cool Delft, onder vermelding 
van “Vrienden van School’s cool Delft”. Wij danken u 
bij voorbaat hartelijk!


