
Jaarbericht

2020 - 2021Door de juiste  

aandacht kom  

jij verder 



BEDANKT! 
We bedanken namens de leerlingen en 

hun ouders van de lichting 2020-2021 

alle mentoren, mentorcoördinatoren 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, Fonds 1818, Stichting  

voor Hulp aan Delftse Jongeren,  

Stichting Stalpaert van der Wiele,  

Stichting Boschuysen, Stichting de  

Lichtboei, Stichting Zonnige Jeugd,  

Madurodam Kinderfonds, RDO Balije  

van Utrecht, Pro Juventute en Fonds 

Schiefbaan Hovius

Wij geloven in gelijke kansen voor 
elk kind, dat ieder kind recht heeft 
op een succesvolle schoolcarrière, 
ongeacht de situatie waarin het 
kind zich bevindt.
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Door de juiste aandacht kom je verder

Het mentorprogramma van School’s cool heeft als doel om het zelfvertrouwen 

en de zelfredzaamheid van de leerlingen te vergroten. Ze leren leren, plannen 

en samen hun talenten ontdekken. Mentoren bezoeken leerlingen wekelijks 

thuis, in hun eigen omgeving, voor een periode van 1 á 1,5 jaar.

In het afgelopen schooljaar zijn vanwege Corona de thuisbezoeken vervangen door online 

afspraken, bellen of samen wandelen. De thuismentoren betrekken en ondersteunen de ouders 

van de leerling waar mogelijk.  Dankzij het mentoraat kunnen de leerlingen hun talenten en 

kansen beter benutten.

In het schooljaar 2020-2021 hebben we in totaal 59 leerlingen ondersteuning geboden.  

Het gaat om leerlingen in groep 8, de brugklas, de hogere klassen in het voortgezet onder- 

wijs (VO) en de Internationale Schakelklas (ISK). Met hulp van School’s cool zijn deze leerlingen 

nu succesvol overgegaan, geslaagd en/ of begeleid naar een volgende vorm van onderwijs.

School’s cool in groep 8 

27 groep 8-leerlingen  
aangemeld van 14 scholen  

in Delft en Den Hoorn.

SCHOOLJAAR 2020 - 2021

 

Na gesprekken met scholen, ouders en 

leerlingen hebben we 14 leerlingen 

kunnen matchen met een thuismentor.

De thuismentoren hebben ondersteuning geboden bij het 

zoeken naar de juiste middelbare school, het aanleren van 

studievaardigheden en het maken van huiswerk. Inmiddels 

zijn deze leerlingen gestart in de brugklas, de thuismentor 

blijft betrokken tot en met het kerstrapport. 
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School’s cool in het  
voortgezet onderwijs

Ook na de brugklas kunnen leerlingen rekenen op ondersteuning van een School’s cool- 

mentor. Om meteen ondersteuning te kunnen bieden op het moment dat het nodig is, kunnen 

leerlingen voor dit traject het hele jaar worden aangemeld. De leerlingen die we hebben  

kunnen plaatsen, kwamen uit verschillende leerjaren en van verschillende niveaus. 

School’s cool in de brugklas 

26 leerlingen zijn aangemeld 

door 16 scholen voor het  

brugklas project. 

SCHOOLJAAR 2020 - 2021

 

Na alle gesprekken hebben we  

14 nieuwe leerlingen kunnen  

koppelen aan een thuismentor. 

Ook hebben we 5 leerlingen ondersteund, die uit het 

groep 8 project zijn doorgestroomd van wie bleek dat 

ze in de brugklas het hele jaar hulp nodig hadden. 

We hebben in totaal  

17 leerlingen  

ondersteund.
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School’s cool Internationale 
Schakelklas (ISK)

We hebben  

9 leerlingen  
kunnen plaatsen  

in de ISK groep.

SCHOOLJAAR 

2020 - 2021

Deze leerlingen komen uit Eritrea, Syrië en Nepal.  

De thuismentoren hebben hen geholpen bij het leren van 

Nederlands, inzicht verwerven in de Nederlandse cultuur 

en hun persoonlijke ontwikkeling. Ook werd er samen 

gezocht naar een juiste vervolgopleiding, en passende 

hulp op hun nieuwe school.
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Kwaliteit, training en intervisie

Onze thuismentoren kregen iedere 6 weken begeleiding van een mentorcoördinator tijdens 

een mentorbijeenkomst, en tussendoor op individuele basis. Deze bijeenkomsten waren  

vanwege de coronamaatregelen deels online. De mentorcoördinator en de thuismentoren  

konden altijd terugvallen op hulp van de projectleider die eindverantwoordelijk is voor de  

mentoraten en de contacten met scholen.

Ieder jaar bieden we naast de standaardtrainingen, zoals de introductietraining, nieuwe  

trainingen en workshops aan, zodat mentoren zich kunnen blijven ontwikkelen.  

Dit jaar waren dat: 

• de online training “Afstand en nabijheid” over de grenzen van het mentoraat

• een training over online werken met leerlingen, boordevol met tips en trucs en een inspire-

rende lezing van Ard Nieuwenbroek over wat je betekent als mentor voor een leerling. 

Dezelfde training maar dan verder verdiept is ook aangeboden aan de mentorcoördinatoren.  

De trainingen zijn zeer goed bezocht. Naast deze trainingen hebben we voor het onderlinge 

contact -dat werd gemist- een pub quiz georganiseerd in januari. 

Wij vinden het belangrijk om onze mentorcoördinatoren en mentoren te blijven inspireren. 

Daarom hebben we onze mediatheek uitgebreid met nieuw materiaal, zoals lesboeken  

voor de ISK, de TING-agenda, naslagwerk over dyslexie en ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 

en spelletjes.
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Wat speelde er in de organisatie? 

In het schooljaar 2020-2021 hebben wij de volgende nieuwe mentorcoördinatoren mogen  

verwelkomen: Judith van Arendonk, kindercoach en docent op de Haagse Hogeschool,  

Annette Post, oud-docent VMBO en Marija Velickova, een psychologe uit Macedonië.  

De in totaal 8 mentorcoördinatoren begeleiden onze mentoren, die de kern vormen van  

onze mentororganisatie. Iedere mentorcoördinator begeleidt zo’n 7 mentoren. 

Vanaf december 2020 is Marloes van Kemenade in dienst getreden, en zijn de project- 

leidingstaken als volgt verdeeld:

• Marloes van Kemenade, zakelijk projectleider

• Ellen de Looff, regie en coördinatie mentoraten

• Marijke Rethans, communicatie. 

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 onlineafspraken, nabij-

heid met de leerlingen werd 1,5 meter afstand, de 

contacten met mentoren en de mentorcoördinatoren 

verliepen via mail, What’s app en Teams. Het was een 

grote verandering voor iedereen. Mentoren hebben 

hun schouders eronder gezet en bleven contact 

houden met de leerlingen, hun ouders en scholen. 

De mentoraten werden gelukkig veelal succesvol 

afgerond. Om leerlingen zonder problemen te laten 

meedoen met de online lessen hebben we dankzij 

de Laptop challenge van stichting Delftse Uitdaging 

snel voor laptops voor onze leerlingen kunnen zorgen 

tijdens de lockdown.   

Ons jaarlijkse feest voor mentoren en leerlingen  

kon niet doorgaan. In plaats daarvan hebben we ijsjes-

bonnen uitgedeeld om samen een ijsje te gaan eten 

op de markt in Delft.
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Meetup Klassen

Op 2 juni 2021 hebben wij samen met de gemeente Delft de meetup Klassen Delft georgani-

seerd. Het gedachtengoed van de documentaire Klassen vormde het startpunt van de  

meetup. Documentairemaakster Ester Gould heeft haar eyeopeners gedeeld. 75 betrokkenen 

in en om het Delftse onderwijs deelden ervaringen en bedachten wat er anders kan en wat al 

goed werkt. Deelnemers hebben een beeld gekregen wie er in Delft allemaal met dit onderwerp 

bezig is, en hebben zich laten inspireren om zich #morgen nog harder hiervoor in te zetten.

BESTUUR

• Marleen de Wilde

 voorzitter

• Caroline Boom

 secretaris

• Jaap van Hal

 penningmeester

VRIJWILLIGE MENTOR- 

COÖRDINATOREN 

• Nimco Ahmed

• Judith van Arendonk

• Arjen van der Heijden

• Eva van Loon

• Mechelien Mulder

• Annette Post

• Els Schotte-van Buren

• Marija Velickova

PROJECTTEAM

• Ellen de Looff

 regie en coördinatie  

mentoraten

• Marijke Rethans

 communicatie

• Marloes van Kemenade

 zakelijk projectleider

• Lydia van Geest

 administratie

KLACHTENCOMMISSIE

• Jeanine Pasman

• Patricia Ringeling

• Arie van der Kaaij
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PR en communicatie

Het doel van onze communicatie is informeren over het werk van School’s cool Delft en het 

werven van mentoren. Elk jaar hebben we nieuwe vrijwilligers nodig die de leerlingen wekelijks 

willen ondersteunen. Hoe vaker een potentiële mentor School’s cool Delft ziet, hoe groter de 

kans dat hij of zij mentor bij ons wordt.

Dat doen we op verschillende manieren. We hebben goede contacten met de lokale media.  

Zo schreven zij over één van onze mentoren in de rubriek Doorkijkers van Delft op Zondag,  

De Delftse Post publiceerde over de Week van het Huiswerk, dat wij samen organiseren met 

Investeren in Leren en het Talentenhuis. Radio Delft interviewde twee maal projectleider  

Marloes over de meetup Klassen Delft. Daarnaast adverteerden we in de Delftse kranten en 

zijn we actief op social media. Ook hielpen Delftse bedrijven, scholen en netwerkorganisaties, 

zoals DSM, PKF Wallast, TNO, Human House en TU Delft, ons met het werven onder hun  

personeel en leden  in hun nieuwsbrieven en intranetberichten.

School’s cool wil alle mentoren goed willen informeren over belangrijke ontwikkelingen.  

Daarom ontvangen zij elk kwartaal een nieuwsbrief. Mirjam Wilbrink van studioBoven zorgt 

voor de mooie opmaak van alle nieuwsbrieven. Ook de advertenties en de nieuwe posters, 

flyers en notitieboekjes met de prachtige nieuwe illustraties van Mark van Huystee gaf zij  

vorm in School’s cool-stijl. We zijn ontzettend blij met al deze hulp.
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We hebben in 2020-2021 de volgende subsidies en bijdragen van fondsen ontvangen voor het 

mentorprogramma:

School’s cool Delft in cijfers

Gemeente Delft € 32.000 

Fonds 1818 (max 450 per mentoraat) € 31.500  

Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren € 15.000 

Stichting Stalpaert van der Wiele € 25.000

Stichting Boschuysen € 2.500 

Stichting de Lichtboei € 22.000 

Stichting Zonnige Jeugd € 5.000 

Madurodam Kinderfonds € 2.500

RDO Balije van Utrecht  € 3.000

Daarnaast hebben we via de Stichting Boschuysen de beschikking gekregen over 10 laptops  
(refurbished) voor onze leerlingen, en hebben we ten behoeve van de meetup Klassen financiële 
ondersteuning mogen ontvangen van Fonds1818,  Pro Juventute en Fonds Schiefbaan Hovius.
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Subsidies 2020 - 2021

Gemeente Delft  

Fonds 1818

Stichting Hulp aan Delftse Jongeren    

Stichting Stalpaert van der Wiele         

Stichting Boschuysen   

Stichting de Lichtboei  

Stichting Zonnige Jeugd   

Madurodam Kinderfonds

RDO Balije van Utrecht
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De cijfers

Balans per 31 juli 2021 (na resultaatbestemming)

 31-07-21  | € 31-07-20  | €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1.376 8.069

Liquide middelen  130.631  116.387

 132.007 124.456

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 5.351 7.167

Eigen Vermogen: transitie/afbouw 15.700 13.000

 21.051 20.167

Kortlopende schulden 110.956 104.289

 132.007 124.456
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Staat van baten en lasten over 2020 - 2021

 realisatie 2020 - 2021 realisatie 2019 - 2020
LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Mentorondersteuning 39.153 36.304

Personeelslasten 78.009 79.507

Huisvestings- en kantoorlasten 15.766  10.530

 132.928  126.341

Overhead

Overigen bedrijfslasten 11.751 6.151

Financiele baten en lasten 233  228

 11.984  6.379

Som van besteed en beheer 144.912 132.720

BATEN

Baten uit fondswerving 145.796 133.527

Saldo baten en lasten 884  807

Resultaatbestemming 884  807
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School’s cool Delft

Buitenhofdreef 272

2625 RE Delft

06 - 53 40 47 08

info@schoolscooldelft.nl

www.schoolscooldelft.nl
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