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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
Leerlingen kunnen in groep 7 worden aangemeld voor een mentoraat in groep 8.
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.
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leerlingen
We hebben
kunnen plaatsen.

SCHOOLJAAR 2019 - 2020

24 leerlingen zijn voorgedragen door 10 verschillende
Delftse basisscholen.
Alle mentoraten zijn in
september en oktober gestart.

We begeleiden de leerlingen in groep 8 tot de kerstvakantie in de brugklas. De vertrouwde
mentor kan de leerling nu niet alleen ondersteunen in de voorbereiding op de nieuwe school,
maar ook bij de overstap. De uitbreiding tot anderhalf jaar hebben we dit jaar voor het eerst
aangeboden. De reacties zijn positief. Ouders, leerling, leerkrachten en de mentor geven aan
het fijn te vinden dat het mentoraat niet stopt maar na de zomervakantie nog even verder
gaat. In januari 2021 evalueren we deze verlenging van zes maanden extra.
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School’s cool in de brugklas
School’s cool ‘regulier’, de oorsprong van School’s cool Delft, begeleidt met mentorondersteuning kwetsbare leerlingen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
In overleg met de basisscholen in Delft en Den Hoorn wordt bepaald welke groep 8-leerlingen
in aanmerking kunnen komen voor begeleiding bij de start op de nieuwe voortgezet
onderwijs-school.
De basisscholen maken zelf al een voorselectie. Daarna bepalen we samen met de leerkracht en
IB-er welke leerlingen we uitnodigen voor een intakegesprek. Voor hen gaan we op zoek naar de
juiste match met de juiste mentor. Dit jaar zijn bijna alle voordrachten in behandeling genomen.
SCHOOLJAAR 2019 - 2020

27 basisscholen in Delft en Den Hoorn
hebben in totaal 42 leerlingen
voorgedragen. We hebben 28 plekken
en we hebben ook 28 leerlingen aan
een mentor kunnen koppelen. Voor de
leerlingen waar we geen plek voor
hadden, hebben we samen met de
school de alternatieven voor ondersteuning en begeleiding besproken.

De mentoraten van leerlingen in de brugklas duren
gemiddeld één tot anderhalf
jaar. Van de
mentoraten

28

die in 2018 zijn gestart, bleek
dat
leerlingen na één jaar
ondersteuning voldoende
zelfstandigheid hadden
bereikt. Deze mentoraten
zijn geleidelijk afgerond.

2018

2019

28

10

28

14

14 14

14

Van de andere
zijn mentoraten na
anderhalf jaar verlengd
met nog een half jaar.
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28

Van de
mentoraten die in
2019 zijn gestart, zijn
er
na een jaar
afgerond. De overige
mentoraten zijn
nog nu nog actief en
de meesten zullen
naar verwachting
rond de kerstvakantie
worden afgerond,
dan hebben de
mentoraten de duur
van anderhalf jaar
bereikt.
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18
18

De flexibiliteit van onze organisatie en vrijwilligers zorgt ervoor dat we dit maatwerk kunnen
leveren. Voor de ene leerling is één jaar ondersteuning voldoende, voor de andere leerling is
twee jaar nodig om stevig op eigen benen in het onderwijs verder te kunnen.
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School’s cool in het
voortgezet onderwijs
De mentoren bij het voortgezet onderwijs begeleiden leerlingen vanaf de tweede klas en
bieden ondersteuning in hun schoolloopbaan en bij hun persoonlijke ontwikkeling. School’s
cool VO staat voor het versterken van onderwijskansen en het succesvol vervolgen van de
schoolloopbaan, óók op de langere termijn (richting vervolgopleiding). Om meteen te kunnen
ondersteunen op het moment dat het nodig is kunnen leerlingen voor dit traject het hele jaar
aangemeld worden.
SCHOOLJAAR 2019 - 2020
De leerlingen die we hebben
kunnen plaatsen, kwamen uit
verschillende leerjaren en
van verschillende niveaus.
We hebben in totaal
leerlingen ondersteund
met een vrijwillige mentor.
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De resultaten waren
positief: de leerlingen
zijn geslaagd,
succesvol overgegaan
of begeleid naar een
volgende vorm van
onderwijs.

Dat laatste vooral bij de leerlingen van de Internationale
Schakelklas (ISK). Per schooljaar begeleiden we
leerlingen
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van deze school. We helpen hen bij het leren van Nederlands
en hun persoonlijke ontwikkeling. De mentor heeft regelmatig
contact met de zorgcoördinatoren op school, met de klassenmentor, de ouders en/of andere betrokkenen bij de leerlingen.
Dit komt de effectiviteit van de begeleiding ten goede.
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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 & selectie van leerlingen, de goede matching
en de kwaliteit van de begeleiding van de mentoren. De directe begeleiding van de mentoren
ligt bij ervaren mentorcoördinatoren, die samen een enthousiast, deskundig en betrokken
team vormen. Zij begeleiden de mentoren in intervisiegroepen en soms tussendoor op
individuele basis. De intervisies zijn informatief, indringend en vinden plaats in een prettige
collegiale sfeer.
We dringen er op aan dat vrijwilligers deelnemen aan de trainingen die we organiseren.
We proberen elk jaar naast de vertrouwde trainingen ook iets nieuws te bieden. Zo hebben we
samen met de vestigingen Zoetermeer, Westland en Schiedam een minicongres georganiseerd
met aandacht voor de onderwerpen: leren en het puberbrein, culturele aspecten, verwachtingsmanagement, ouderbetrokkenheid en de kracht van spelletjes. Eind mei beleefden we de
première van een eerste onlinetraining Motiverende Gesprekken (op afstand); in coronatijd
onmisbare informatie voor mentoren. Samen met het Talentenhuis en Investeren in Leren organiseerden we het Huiswerk Event. Tot slot waren wij in Delft gastvrouw voor een bijeenkomst over
‘Kwaliteit van het Mentoraat’, waarbij alle 27 vestigingen van School’s cool waren uitgenodigd.
Wij vinden het belangrijk om onze mentorcoördinatoren en mentoren te blijven inspireren.
Daarom hebben we onze mediatheek uitgebreid met nieuw materiaal, zoals coaching kaarten,
naslagwerk over motivatie en leren en de “basisschool bundel” met alle basiskennis van de
Nederlandse taal en rekenen tot en met groep 8.
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CORONA
Ook voor School’s cool Delft zorgde het coronavirus voor
een grote impact. Van het ene op het andere moment werd
‘de wereld’ digitaal. Thuismentoraten moesten worden
omgezet in online-afspraken, nabijheid met de leerlingen
werd 1,5 meter afstand, de contacten met mentoren en
mentorcoördinatoren verliepen via mail, What’s app en
Teams. Het was (en is) een grote verandering voor iedereen.
Mentoren zetten hun schouders eronder en bleven contact en
aandacht houden met de leerlingen, hun ouders en scholen.
De mentoraten werden gelukkig veelal succesvol afgerond.
Met de ervaringen van de eerste lockdown hebben we onze
projecten aangepast en verder ‘coronaproef’ gemaakt.
Tot nader order volgt School’s cool Delft de maatregelen van
de overheid en het RIVM op.

Wat speelde er in de organisatie?
We werkten in schooljaar 2019-2020 met twee projectleiders. 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.
Marijke Rethans en Toos Thoolen zorgen respectievelijk voor het werven van mentoren en de
zakelijke kant. 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.
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. Samen met Happy Kids
Care verhuisden we naar een meer professionele locatie aan de Buitenhofdreef, waar we trouw
blijven aan onze uitgangspunten van duurzaamheid en kostenbewustzijn.
Zowel het privacyreglement als de klachtenprocedure zijn in het schooljaar 2019 – 2020
definitief vastgesteld. Ook zijn er drie leden voor de onafhankelijke klachtencommissie
gevonden. 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.
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Samenwerking
We zijn lid van het Pact tegen Armoede. Ellen de Looff onderhoudt contact met de maatjesprojecten van Vitalis en Homestart. We hebben goede contacten met andere organisaties die
kinderen een steuntje in de rug bieden, zoals Het Talentenhuis en Humanitas.
De Haagse Hogeschool en de TU-Delft waren ook dit jaar bereid een e-mail te sturen aan
hun alumni, de top van deze organisaties spraken in hun berichten waardering uit voor
School’s cool Delft en riepen alumni op te overwegen zich aan te melden als mentor.
Ook de Delftse bedrijven DSM en OGD plaatsten een wervende oproep via hun interne
netwerken. Veel mentoren hebben zich zo bij ons aangemeld. We zijn heel blij met deze
mogelijkheid om vrijwilligers te werven.

FEESTELIJKE MOMENTEN
Ons 10-jarig jubileum konden we door corona
niet vieren. Ook de uitreiking van de ‘oorkonde
van deelname’ door burgemeester Marja van
Bijsterveldt aan onze leerlingen ging helaas
niet door. Zo ook de jaarlijkse barbecue
voor onze vrijwilligers en het symposium
‘Thuismentor, een waardevolle uitdaging’
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van Ard Nieuwenbroek werden uitgesteld.
Gelukkig was er ook leuk nieuws te melden.
Het Crisisfonds maakte gezamenlijk zomeruitjes van leerlingen en mentoren mogelijk. Budo
Gouweleeuw verzorgde een gratis judo clinic
voor de leerlingen. De nominatie voor het
Appeltje van Oranje was één kers op de taart!

PR en communicatie
School’s cool Delft heeft zo’n 80 vrijwilligers die we goed en regelmatig willen informeren over
belangrijke ontwikkelingen.
Zes maal per jaar hebben we de vrijwilligers geïnformeerd met een nieuwsbrief met actuele
ontwikkelingen en aankondigingen over bijvoorbeeld trainingen. Onze externe relaties ontvingen een digitale nieuwsbrief met prachtige foto’s van Joop Wollendorf. Mirjam Wilbrink van
studioBoven zorgde voor de mooie opmaak van alle nieuwsbrieven. Ook advertenties en de
nieuwe map voor mentoren gaf zij vorm in School’s cool-stijl.
De werving van nieuwe mentoren vraagt het hele jaar door aandacht. Hoe vaker een potentiële
mentor School’s cool Delft ziet, hoe groter de kans dat hij of zij in de toekomst daadwerkelijk
mentor wordt.

450 volgers

470 volgers

Potentiële mentoren zijn ook actief op Linkedin en Instagram. Daarom hebben we accounts
aangemaakt voor School’s cool Delft, beide met 120 volgers.
We hebben op de stagemarkten van de Leidse Hogeschool en de Haagse Hogeschool
gestaan, bezoekers waren geïnteresseerd in onze flyer en toelichting. Drie stagezoekenden
zijn mentor geworden.
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Aantallen mentoraten
Het aantal mentoraten varieert gedurende het schooljaar. In de eerste maanden lopen
“oude” mentoraten door, terwijl de nieuwe al starten. De aanmeldingen voor het VO komen
gedurende het jaar op gang, waarna de koppeling zo snel mogelijk plaatsvindt.

Maatschappelijk effect
Naast een direct effect op de onderwijsresultaten, heeft een mentoraat een maatschappelijk
effect doordat mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken, elkaar
intensief ontmoeten.
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DAG TOOS
“Ik vertrek …” schreef Toos in haar
afscheidsmail aan haar contacten van
School’s cool. Met een knipoog naar
het bekende televisieprogramma gaf
Toos aan dat ze vol goede plannen de
toekomst tegemoet treedt. In haar tijd
als zakelijk leider heeft zij voor een
verdere professionalisering en stevige
basis voor School’s cool Delft gezorgd.
We bedanken Toos voor de enorme inzet
en wensen haar veel succes.

BESTUUR
• Angelika Voss
voorzitter (tot april 2020)
• Caroline Boom
secretaris
• Jaap van Hal
penningmeester
• Marleen de Wilde
voorzitter (vanaf mei 2020),
bestuurslid (tot april 2020)
PROJECTTEAM
• Ellen de Looff
projectleider
• Marieke Kremers
projectleider
• Marijke Rethans
mentorwerving en PR
• Toos Thoolen
zakelijk projectleider
(tot 1 maart 2020)
• Vacature

VRIJWILLIGE MENTORCOÖRDINATOREN
• Nimco Ahmed
• Dick Stammes
(tot januari 2020)
• Mariette Tol
(tot januari 2020)
• Petra Goudappel
• Jolanda de Graaff
• Bianca Oosterman
• Margot de Wit
• Arjen van der Heijden
• Eva van Loon
• Els Schotte-van Buren
KLACHTENCOMMISSIE
• Jeanine Pasman
• Patricia Ringeling
• Arie van der Kaaij
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School’s cool Delft in cijfers
We hebben in 2019 - 2020 de volgende subsidies en bijdragen van fondsen ontvangen:
Gemeente Delft
Fonds 1818
Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren
Stichting Stalpaert van der Wiele
Stichting Boschuysen
Stichting de Lichtboei
Zonnige Jeugd
Madurodam Kinderfonds

€
€
€
€
€
€
€
€

32.000
28.800
15.000
21.000
2.500
25.000
2.000
2.500

Van het Vriendenfonds van School’s cool Delft ontvingen we € 4.727
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Subsidies 2019 - 2020
Gemeente Delft
Fonds 1818
Stichting Hulp aan Delftse Jongeren
Stichting Stalpaert van der Wiele
Stichting Boschuysen
Stichting de Lichtboei
Stichting Zonnige Jeugd
Madurodam Kinderfonds
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De cijfers
Balans per 31 juli 2020 (na resultaatbestemming)
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

31-07-20 | €

31-07-19 | €

30.069
116.387

8.897
151.654

146.456

160.551

7.167
13.000
20.167

6.360
13.000
19.360

126.289

141.191

146.456

160.551

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Eigen Vermogen: transitie/afbouw

Kortlopende schulden
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Staat van baten en lasten over 2019 - 2020
realisatie 2019 - 2020

realisatie 2018 - 2019

36.304
79.507
10.530

38.731
72.412
11.345

126.341

122.488

6.151
0
228

6.950
0
225

6.379

7.175

132.720

129.663

Baten uit fondswerving

133.527

136.071

Saldo baten en lasten

807

6.408

Resultaatbestemming

807

562

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Mentorondersteuning
Personeelslasten
Huisvestings- en kantoorlasten

Overhead
Overigen bedrijfslasten
Mutatie voorzieningen
Financiele baten en lasten

Som van besteed en beheer
BATEN
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School’s cool Delft
Buitenhofdreef 272
2625 RE Delft

Stichting vo
or Hulp
aan Delftse
Jongeren

info@schoolscooldelft.nl
www.schoolscooldelft.nl

Ontwerp en opmaak: studioBoven grafisch ontwerp

06 - 53 40 47 08

