ANBI-gegevens

Stichting School’s cool Delft heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat
houdt in dat giften aan School’s cool aftrekbaar zijn van de belasting. Op deze pagina staan een
aantal verplichte ANBI gegevens.
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Doelstelling
School’s cool Delft verbindt (thuis)mentoren aan kwetsbare kinderen die extra aandacht kunnen
gebruiken rondom de overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs. In 2009 is gestart met
brugklasleerlingen, later zijn daar leerlingen uit groep 8 en het voortgezet onderwijs (vanaf klas 2)
bijgekomen.
Het mentorprogramma heeft als doel het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van leerlingen te
vergroten, zodat zij hun schoolcarrière succesvol kunnen afronden. Hiermee levert School’s cool een
bijdrage aan het verkleinen van kansenongelijkheid. 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.
Uitvoering
Mentoren bezoeken leerlingen wekelijks gemiddeld 1 tot 1,5 uur thuis, in hun eigen omgeving, voor
een periode van 1 tot 1,5 jaar. Hierbij worden de maanden net voor en net na de ‘grote oversteek’
meegenomen, zodat de mentoren kunnen zien of de leerling goed landt. Het streven is dat de
leerlingen na deze periode zelfstandig verder kunnen. We leveren maatwerk, het ene mentoraat
loopt wat langer, het andere wat korter.
De focus van de begeleiding door de mentoren ligt op het aanleren van vaardigheden die het kind
nodig heeft om de schoolcarrière goed te kunnen doorlopen (leren ‘leren’, leren plannen), en er zijn
voor het kind, zodat het gezien wordt en een veilige plek heeft om alle vragen die hij/zij heeft te
stellen.
In het mentorprogramma wordt onderscheid gemaakt in leerlingen uit het primair onderwijs, de
brugklas, het voortgezet onderwijs (vanaf klas 2), en de internationale schakelklas. Per doelgroep
worden mentoren gekoppeld aan een mentorcoördinator die zorgt voor individuele begeleiding en
intervisiebijeenkomsten.
Bestuur
Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding. De medewerkers van de stichting worden
beloond conform de salarisschalen van de CAO Sociaal werk.
Overige informatie
Overige informatie is te vinden in het jaarverslag met financieel verslag en het projectplan 20222023.

