
Jaarbericht

2018 - 2019Door de juiste  

aandacht kom  

jij verder 



BEDANKT! 
We bedanken namens de leerlingen en  hun ouders van de lichting 2018-2019  alle mentoren, mentorcoordinatoren en  andere vrijwilligers en mensen die zich  voor School’s cool Delft hebben ingezet.

We bedanken ook de organisaties die  ons hielpen de kosten te dekken: Gemeente Delft, Onderwijs Delft v.o,  Fonds 1818, Stichting Hulp aan Delftse  Jongeren, Stichting Stalpaert van der Wiele,         Stichting Boschuysen, Stichting de  Lichtboei, Stichting Zonnige Jeugd en   Madurodam Kinderfonds.
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Door de juiste aandacht kom je verder

School’s cool Delft helpt kinderen hun kansen te benutten en hun  

mogelijkheden te vergroten. We helpen daarmee onderwijsachterstanden 

te voorkomen. De mentoren van School’s cool komen bij de leerling thuis. 

Daardoor heeft het mentoraat ook effect op de ouders en profiteren  

broertjes en zusjes ook van de aanwezigheid van de mentor. De mentor 

maakt meer dan het verschil voor de leerling!

School’s cool in groep 8 / XS

Leerlingen kunnen aan het eind van groep 7 worden aangemeld voor een mentoraat in groep 8. 
In onze planning gaan we uit van 14 mentoraten voor deze groep.
De meest genoemde reden waarom de school een leerling voordroeg, was dat ouders de 
leerling onvoldoende konden ondersteunen bij het maken van de schoolkeuze en hun kind niet 
konden helpen bij het huiswerk of met het ontwikkelen van studievaardigheden. De leerling kon 
steun gebruiken om meer vertrouwen in zichzelf te krijgen.

We begeleiden de leerlingen gedurende het hele 
schooljaar in groep 8 en met ingang van dit 
schooljaar tot de kerstvakantie in de brugklas. 
We hebben dit traject zo verlengd omdat ouders 
en scholen aangaven dat hieraan behoefte was. 
De vertrouwde mentor kan de leerling nu niet 
alleen ondersteunen in de voorbereiding op de 
nieuwe school, maar ook bij de overstap.

24 leerlingen zijn voorge-
dragen door 14 verschillende 
Delftse basisscholen.

SCHOOLJAAR 2018 - 2019

 
We hebben 14 leerlingen  
kunnen plaatsen. 

Alle mentoren hebben de intro- 
ductietraining gevolgd. We hebben  
6 intervisiebijeenkomsten  
georganiseerd. Veel mentoren  
hebben regelmatig contact gehad 
met de leerkracht van groep 8, 
voor overleg over huiswerk, thuis- 
situatie of schooladvies en school-
keuze. Veel mentoren bezochten 
ook onze themabijeenkomsten.
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School’s cool in de brugklas / regulier

School’s cool ‘regulier’, de oorsprong van School’s cool Delft, begeleidt met mentor- 
ondersteuning kwetsbare leerlingen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. 

We merken dat scholen steeds beter weten voor welke leerlingen onze mentoraten bedoeld 
zijn. De scholen maken zelf al een voorselectie, voordat ze leerlingen bij ons aanmelden.  
Eerdere jaren moesten we voordrachten van scholen afwijzen omdat de behoefte of  
omstandigheden van de leerlingen niet aan de criteria voldeden, dit jaar hebben we praktisch  
alle voordrachten in behandeling genomen. 

De mentoraten van leerlingen in de Brugklas duren in principe anderhalf jaar. Van de mentora-
ten die in 2017 zijn gestart zijn er 7 na een jaar al afgerond. De leerling had de ondersteuning 
niet meer nodig, er was voldoende zelfstandigheid bereikt. 

De flexibiliteit van onze organisatie en vrijwilligers zorgt ervoor dat we maatwerk kunnen  
leveren. Voor de ene leerling is een jaar ondersteuning voldoende, voor de andere leerling is 
twee jaar nodig om stevig op eigen benen in het onderwijs verder te kunnen.

Vrijwel alle basisscholen in Delft en  
Den Hoorn hebben leerlingen voor- 
gedragen, in totaal 44 door  
21 scholen. We hebben 28 plekken  
en we hebben ook 28 leerlingen aan 
een mentor kunnen koppelen.

SCHOOLJAAR 2018 - 2019

6 van de 21 mentoraten zijn na  
anderhalf jaar verlengd met een half jaar.

21 mentoraten uit  
schooljaar 2017 - 2018  
zijn na de zomervakantie  
voortgezet.
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School’s cool in het VO / XL

De mentoren bij XL begeleiden leerlingen vanaf de tweede 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 school-
loopbaan, óók op de langere termijn (richting vervolgopleiding). Om meteen te kunnen onder-
steunen op het moment dat het nodig is kunnen leerlingen het hele jaar door bij XL aangemeld 
worden. 

De mentor heeft regelmatig contact met de zorgcoördinatoren op school, met de klassen-

mentor, de ouders en/of andere betrokkenen bij de leerlingen. Dit komt de effectiviteit van de 
begeleiding ten goede.

De leerlingen die we hebben 
kunnen plaatsen, kwamen uit 
verschillende leerjaren en van 
verschillende niveaus. We hebben 
in totaal 16 leerlingen in het  
VO ondersteund met een  
vrijwillige mentor. 

Dat laatste vooral bij de leerlingen van de 
 Internationale Schakelklas (ISK). Per schooljaar 
begeleidden we 6 leerlingen van deze school.  
We helpen hen bij het leren van Nederlands en  
hun persoonlijke ontwikkeling. 

De resultaten waren positief: de 
leerlingen zijn geslaagd, succesvol 
overgegaan of begeleid naar een 
volgende vorm van onderwijs. 

SCHOOLJAAR 2018 - 2019
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Kwaliteit: Training en Intervisie 

De projectleiders Marieke Kremers en Ellen de Looff hebben als voornaamste taak het  
organiseren van de processen rond voordracht en selectie van leerlingen, de goede  
matching en de kwaliteit van de begeleiding van de mentoren. De directe begeleiding van  
de mentoren ligt bij de mentorcoordinatoren. In 2018 - 2019 hadden we een goede mix van 
ervaren en nieuwe mentorcoordinatoren, die samen een enthousiast, deskundig en betrokken 
team vormden. 

Zij begeleiden de mentoren in intervisiegroepen en soms tussendoor op individuele basis.
De intervisies zijn informatief, intensief en vinden plaats in een prettige collegiale sfeer. 

We verwachten dat vrijwilligers deelnemen aan de trainingen die we organiseren.  
We proberen elk jaar naast de vertrouwde trainingen, ook iets nieuws te bieden. 

Workshops ‘De kracht van spelletjes spelen’
Zo hebben we een avond georganiseerd over de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Mentoren vinden het prettig om hun praktisch toepasbare vaardigheden te vergroten.  
Daarom hebben we ook workshops georganiseerd over ‘De kracht van spelletjes spelen’,  
het gebruik van coachingskaarten en rollenspellen waarmee de sociaal emotionele vaardig-
heden van de leerling te vergroten. Ook was er een themavond ‘Verschillen verbinden’ over 
verschillende culturen.
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Tool voor mentoren om de leerling te helpen
We kregen vanuit ons netwerk de ‘Basisschool bundel’ aangereikt. Dit blijkt een fantastische 
tool voor mentoren om de leerling te helpen gericht met taal en rekenen bezig te zijn,  
onderwerpen die bij elk mentoraat wel aan de orde komen. De meeste mentoren hebben  
veel levenservaring, maar geen ervaring als leerkracht in het onderwijs. De bundel biedt  
uitleg en oefenmateriaal over de actuele spelling, moderne aanpak van rekenen en andere 
vaardigheden.  

Online oefenen met Squla
Leerlingen en mentoren kunnen ook samen gebruik maken van Squla, daarmee kan online 
geoefend worden. We konden dit gratis aanbieden dankzij School’s cool Amsterdam.

Wij vinden het belangrijk om onze mentorcoördinatoren en mentoren te blijven inspireren. 
Daarom hebben we onze mediatheek ook uitgebreid met nieuw materiaal, zoals de methode 
Breingeheimen, het Brugklas-spel en nieuwe Intervisie-tools.

FEESTELIJK MOMENT

Alle leerlingen en mentoren kregen op 5 april 
tijdens het jaarlijkse feest, de ‘Oorkonde voor 
deelname’ uitgereikt door de wethouder van 
Wonen, Wmo en sport Karin Schrederhof. 
 
Mede dankzij de prettige samenwerking met de 
scholencombinatie Delfland, Museum Prinsen-
hof, het Science Centre, de Bonte Bouwplaats, 
Kookworkshop Joyce (GedrachtKR8) en Ipse de 
Bruggen hebben we zowel leerlingen als mento-
ren weer een mooi feest met diverse 
activiteiten kunnen aanbieden. Ieder mentor-
koppel kon kiezen voor een interessante work-
shop of excursie. Een van de workshops was 
‘hapjes maken’ en we waren superblij dat  
we daarvoor bij de AH-XL aan de Martinus  
Nijhofflaan boodschappen mochten doen. 
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Wat speelde er in de organisatie? 

We startten het schooljaar met een andere samenstelling van het projectteam.  
Een nieuwe medewerker in een nieuwe functie versterkt sinds september School’s cool  
Delft. Marijke Rethans is aangetrokken als medewerker mentorwerving en PR. Zij geeft  
de mentorwerving een nieuwe impuls en zet sociale media effectief in. We zijn erg blij met  
haar deskundige en enthousiaste inbreng die als resultaat heeft dat we het jaar 2019 - 2020 
begonnen met een groot aantal potentiele mentoren.

We werkten in schooljaar 2018-2019 met twee projectleiders in plaats van drie.  
Marieke Kremers richt zich op de mentoraten voor leerlingen in de brugklas en Ellen de Looff 
zet zich in voor de mentoraten voor leerlingen in groep 8 en voor leerlingen wat verderop  
in het Voortgezet Onderwijs. Deze verdeling bevalt goed, we kunnen snel schakelen over  
inhoud en organisatie. Dat is belangrijk omdat we een openvallende mentorplek zo snel  
mogelijk willen opvullen met een leerling die op de wachtlijst staat.

FEESTELIJK ZONNETJE MET BBQ

Aan het eind van het jaar werden de vrijwilligers in een feestelijk zonnetje gezet met een BBQ. 
Er waren zowel ervaren mentoren als nog-niet-gestarte mentoren. Hierdoor ontstonden  
levendige gesprekken, want de prille mentoren waren zeer geïnteresseerd in de belevenissen 
en ervaringen van de mentoren die al een of meerdere leerlingen hadden begeleid. 
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Samenwerking

We waren actief lid van het netwerk Informele Zorg- en Opvoedondersteuning Delft van Delft 
voor Elkaar. Helaas wordt dit netwerk niet meer ondersteund door een speciale verbindings- 

officier, waardoor de basis voor het netwerk minder stevig is. In de persoon van Ellen de Looff 
onderhouden we nog wel contacten met de maatjesprojecten van Vitalis, Homestart en  
Praktische Thuishulp. We hopen dat het netwerk opnieuw een stevige grondslag zal krijgen.  

We hebben goede contacten met andere organisaties die kinderen een steuntje in de rug  
bieden, zoals Het Talentenhuis, Vitalis, Humanitas. 

De Haagse Hogeschool en de TU-Delft waren ook dit jaar bereid een mail te sturen aan hun 
alumni, de top van deze organisaties spraken in hun mails waardering uit voor School’s cool  
en riepen alumni op om te overwegen zich aan te melden als mentor. Na deze oproep hebben 
zich inderdaad nieuwe mentoren gemeld. 

De administratieve verwerking van voordrachten, inschrijvingen, gegevens van mentoren en 
mentorleerlingen vraagt grote nauwkeurigheid. We zijn dan ook erg blij met onze vrijwilliger 
Lydia van Geest die de inschrijvingen verwerkt. 

We zijn verder gegaan met de professionalisering van de organisatie. We hebben onze 
arbo-verantwoordelijkheid serieus genomen en in hoogte verstelbare bureaus aangeschaft.  
We blijven trouw aan onze uitgangspunten van duurzaamheid en kostenbewustzijn, daarom  
zijn de bureaus hergebruikte exemplaren, ze zien eruit als nieuw.
De wetgeving rondom privacy van gegevens werd aangescherpt, we hebben onze  
administratieve processen grondig tegen het licht gehouden. Papieren stukken met  
persoonlijke gegevens zijn vernietigd in de nieuwe papierversnipperaar, we bergen alle  
persoonsgegevens achter slot en grendel en de bureaus zijn leeg aan het eind van een  
werkdag. We hebben een privacyreglement ontwikkeld en laten toetsen door een  
professioneel bedrijf op het gebied van privacy-management.

Het kan gebeuren dat een ouder, verzorger of kind het niet eens is met onze werkwijze of  
de gang van zaken, we willen op deze situatie voorbereid zijn. Daarom hebben we een  
klachtenprocedure ontwikkeld en richten we een onafhankelijke klachtencommissie in. 
Zowel het privacyreglement als de klachtenprocedure worden in de loop van het schooljaar 
2019 – 2020 definitief vastgesteld.
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PR en communicatie

School’s cool Delft heeft zo’n 80 vrijwilligers die we goed en regelmatig willen informeren over 
belangrijke ontwikkelingen. Jaarlijks hebben we ook zo’n 50 nieuwe vrijwillige mentoren nodig.
 
Zes maal per jaar hebben we de vrijwilligers geïnformeerd met een nieuwsbrief met actuele 
ontwikkelingen en aankondigingen van bijvoorbeeld trainingen. Onze externe relaties  
ontvingen een digitale nieuwsbrief. We zijn blij dat Mirjam Wilbrink van studioBoven ook  
onze nieuwsbrieven in stijl heeft willen opmaken. Joop Wollendorf maakt voor ons foto’s bij 
bijzondere gelegenheden, wij boffen met zijn bijdrage.

De werving van nieuwe mentoren vraagt het hele jaar door aandacht. Hoe vaker een potentiele 
mentor School’s cool ziet, hoe groter de kans dat hij of zij ooit daadwerkelijk mentor wordt. 

We adverteren in Delftse kranten en op sociale media. Op facebook hebben we inmiddels  
425 volgers en op twitter 465. Potentiele mentoren zijn ook actief op Linkedin en Instagram. 
Daarom hebben we accounts aangemaakt voor School’s cool Delft.

We hebben op de stagemarkten van de Leidse Hogeschool en de Haagse Hogeschool gestaan, 
bezoekers waren geïnteresseerd in onze flyer en toelichting. Zes stagezoekenden zijn mentor 
geworden. Ook hebben we meegedaan aan de Beursvloer waar een match is gemaakt met de 
judo Budo Gouweleeuw. Zij bieden onze leerlingen proeflessen judo aan.

425 volgers 465 volgers
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BESTUUR

Waarnemend voorzitter:  
Marleen de Wilde (mei 2018 - november 2018)
Voorzitter: Angelika Voss (per 1 december 2018)
Secretaris: Caroline Boom
Penningmeester: Jaap van Hal
Bestuurslid: Marleen de Wilde

PROJECTTEAM

Ellen de Looff, projectleider
Marieke Kremers, projectleider 
Marijke Rethans, mentorwerving en PR
Toos Thoolen, zakelijk leider

VRIJWILLIGE MENTOR- 
COÖRDINATOREN 2018 - 2019

Nimco Ahmed
Dick Stammes
Mariette Tol
Petra Goudappel
Bianca Oosterman
Margot de Wit
Arjen van der Heijden
Eva van Loon
Els Schotte-van Buren

MENTORCOÖRDINATOREN

Van links naar rechts:  
Arjen van der Heijden, Dick Stammes,  
Ellen de Looff (projectleider), Eva van Loon,  
Nimco Ahmed.

Achter, van links naar rechts: 
Petra Goudappel, Els Schotte-van Buren,  
Mariëtte Tol
Voor links: 
Bianca Oosterman 
Voor rechts:  
projectleider Marieke Kremers
Niet op de foto: Margot de Wit
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We hebben in 2018 – 2019 de volgende subsidies en bijdragen van fondsen ontvangen:

School’s cool Delft in cijfers

Gemeente Delft € 20.366 
Onderwijs Delft v.o. € 12.000 
Fonds 1818 € 25.200 
Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren € 22.000 
Stichting Stalpaert van der Wiele € 22.000
Stichting Boschuysen € 5.250
Stichting de Lichtboei € 13.000 
Zonnige Jeugd € 5.250 
Madurodam Kinderfonds € 7.000 
Overig (donaties, ouderbijdrage) € 4.005

* In de jaarcijfers wordt gerekend met de met fonds 1818  overeengekomen  
€ 450,- per mentoraat. 
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Subsidies 2018 - 2019

Gemeente Delft  

Onderwijs Delft v.o  

Fonds 1818

Stichting Hulp aan Delftse Jongeren    

Stichting Stalpaert van der Wiele         

Stichting Boschuysen   

Stichting de Lichtboei  

Stichting Zonnige Jeugd   

Madurodam Kinderfonds

Overig
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De cijfers

Balans per 31 augustus 2019 (na resultaatbestemming)

JUBILEUM

Het is alweer 10 jaar geleden dat Mirjam Biegstraaten en Joan Koene aan de keukentafel  
startten met School’s Cool Delft. In het jubileumjaar 2019 - 2020 gaan we extra aandacht  
vragen voor de bestaansreden en werkzaamheden van School’s cool. Daarvoor zullen we  
het hele jaar activiteiten – groot en klein – organiseren.  

 31-07-19  | € 31-07-18  | €
ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen 8.897  5.617
Liquide middelen  151.654  84.728

 160.551  90.345

PASSIVA

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve 6.360  12.952
Vriendenfonds 0 0
Eigen Vermogen: transitie/afbouw 13.000 0

Kortlopende schulden 141.191  77.393

 160.551  90.345
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Staat van baten en lasten over 2018 - 2019

 realisatie 2018 - 2019 realisatie 2017 - 2018
LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Mentorondersteuning 38.731  34.178
Personeelslasten 72.412  80.259
Huisvestings- en kantoorlasten 11.345  14.840

 122.488  129.277

Overhead
Overigen bedrijfslasten 6.950  4.396
Mutatie voorzieningen 0  - 3.151
Financiele baten en lasten 225  212

 7.175  1.457

Som van besteed en beheer 129.663  130.734

BATEN

Baten uit fondswerving 136.071  131.296

Saldo baten en lasten 6.408  562

Resultaatbestemming 6.408  562
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Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren

Onderwijs Delft v.o.

School’s cool Delft
Bizetstraat 50
2625 AX DELFT

06 - 24 22 18 74

info@schoolscooldelft.nl
www.schoolscooldelft.nl
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