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De nieuwsbrief verschijnt zes 

maal per jaar en is bestemd voor 

alle mentoren en medewerkers 

van School’s Cool Delft.
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MENTOR 

TIP

Terugblikkend op 2020 kunnen we gerust stellen dat 

het een turbulent jaar is geweest met grote impact 

op het onderwijs. Gelukkig hebben we samen met 

jullie toch de mentoraten kunnen afronden en de 

leerlingen kunnen ondersteunen. 2021 zal met de 

komst van het vaccin hopelijk weer optimisme,  

nieuwe kansen en inspiratie brengen. We wensen 

iedereen een heel goed en gezond nieuwjaar!

School’s cool heeft ‘Opvoeden en opgroeien in 

Delft’ ondertekend. In een digitale ontmoeting 

onderschreven 21 Delftse maatschappelijke  

organisaties het manifest van de gemeente Delft. 

Zo gaven zij aan te willen werken volgens de  

11 uitgangspunten die hierin zijn opgesteld.

De Gemeente Delft presenteert met dit manifest een 

nieuwe visie op het bieden van ondersteuning bij  

opvoeden en opgroeien van de Delftse jeugd. Dit vormt 

de basis voor een duurzame werkwijze, waarin gemeente 

en de organisaties zich vooral opstellen als partners  

van ouders en jeugdigen.

Ondertekening  
manifest Opvoeden en 
Opgroeien in Delft

Altijd al willen tekenen als Rembrandt? Of thuis op 

schattenjacht? Nu de musea gesloten zijn, 

kun je je hart ophalen aan hun online  

aanbod, Wellicht geeft het inspiratie en  

afleiding. Er is een leuk online aanbod  

voor kinderen van alle leeftijden.

Bezoek virtueel 
een museum  

https://www.schoolscooldelft.nl/wp-content/uploads/2020/12/Manifest-opvoeden-en-opgroeien-in-Delft-2020.pdf
https://www.museum.nl/nl/zien-en-doen/evenementen?fbclid=IwAR3yfr89tI0OxOweMyEAopjKX0C0xVR6DhY81fNfPfaoQSIZ_ES8Mz84EtI&mv-PageIndex=0&mv-TargetAges=ThirteenToEighteenYears&mv-TopicIds=ca230c83-c188-4e86-2eb8-08d80ddd2115


• Per 1 januari Judith van  
Arendonk gestart is als  
mentorcoördinator? Zij gaat 

mentoren begeleiden van het 

brugklastraject. We vroegen 

haar zich alvast te introduceren 

met een citaat: “Het mooiste 

dat je een kind kunt geven, is 

een kans.” Welkom Judith en 

veel succes!

• De voorbereidingen voor  
het seizoen 2021/2022  
gestart zijn. De scholen  

dragen nu de leerlingen voor. 

Daarna gaan de projectleiders en 

mentorcoördinatoren online op 

bezoek bij de scholen om deze 

voordrachten te bespreken. 

• 2021 het Nationaal Jaar  
van Vrijwillige Inzet is?  

Koningin Máxima zei bij de  

opening: “Je vrijwillig inzetten  

voor een ander zorgt voor  

verbinding in onze samenleving 

want mensen maken Nederland. 

Dat vieren we in dit jaar.  

Doe jij óók mee?”

• Wij veelvuldig samen- 
werken met andere  
maatschappelijke  
organisaties, zoals het Pact 

tegen Armoede, Human House  

en de Delftse Uitdaging.  

Zo konden wij bijvoorbeeld met 

steun van de Delftse Uitdaging 

veertien laptops geven aan 

 leerlingen, die dit zo nodig  

hebben voor het volgen van  

online onderwijs.

• De laatste update van de 
corona maatregelen voor 

School’s cool te vinden zijn op 

onze website.

Wist je dat …

https://www.schoolscooldelft.nl/corona-maatregelen-tot-en-met-6-april/


 

Volg ons op: 

Reageer, like, deel of retweet  

onze posts en nodig vrienden  

uit ook onze vriend te worden!

www.schoolscooldelft.nl

studioBoven grafisch ontwerp heeft deze 

nieuwsbrief kosteloos vormgegeven.

Wenst u de nieuwsbrief niet te ontvangen,  

mail dan naar info@schoolscooldelft.nl

Vrienden worden?

10 februari 2021  
19.30 - 21.30 uur

Webinar ‘Online werken 
met jouw leerling’
Aanmelden bij Ellen de Looff via 

ellen@schoolscooldelft.nl 

Save the date

“Ik ben Marloes van Kemenade, milieuadviseur, (pleeg-)

ouder en ook de nieuwe zakelijk projectleider bij School’s 

cool Delft. Samen met Ellen de Looff (regie mentoraten)  

en Marijke Rethans (communicatie & werving) ga ik  

projectplannen opstellen en fondsen werven. 

Het School’s cool-concept, waarbij mentoren leerlingen 

thuis en in samenspraak met school begeleiden bij het  

maken van huiswerk en zelfstandig leren werken, is  

beproefd en succesvol gebleken. Het gaat er nu om met  

dit concept meer leerlingen te bereiken. Ik ga hiervoor  

op zoek naar mogelijkheden om bestaande samen- 

werkingsverbanden te versterken en nieuwe aan te gaan. 

Mijn functie bij School’s cool maakt het mogelijk de  

praktische vaardigheden die ik heb opgedaan als  

milieu-adviseur - ook in de rol van projectleider - in te 

zetten voor de ontwikkeling van kinderen. Daar krijg ik 

energie van.”

Heb je een inspirerend of ontroerend verhaal over jouw mentorleerling  

of over jouw mentoraat bij School’s cool? Of juist een hele handige tip?  

Deel het met ons in een mini-interview van 5 vragen. Dat wij plaatsen  

op onze website of social media. Vind je dit leuk, laat het ons weten via  

marijke@schoolscooldelft.nl.

Maak kennis met de nieuwe zakelijke projectleider

Marloes van Kemenade

Heb jij ideeën over  

hoe we de organisatie  

van School’s cool verder  

kunnen helpen?  

Ik hoor ze graag!

Vijf vragen
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