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BEDANKT! 
We bedanken namens de leerlingen en hun ouders van de 

lichting 2021-2022 alle mentoren, mentorcoördinatoren en 

andere vrijwilligers en mensen die zich voor School’s cool 

Delft hebben ingezet. Tot slot dank aan Mirjam Wilbrink 

van studioBoven die al onze informatiematerialen en dit 

jaarbericht gratis heeft vormgegeven.

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 en RDO 

Balije van Utrecht

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 het voorkomen van 

schooluitval en het vergroten van de kansen van leerlingen. Ze leren ‘leren’, 

plannen en hun talenten ontdekken. 

Mentoren bezoeken leerlingen wekelijks thuis, in hun eigen omgeving, voor een periode van 

ongeveer een jaar. 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 2021-2022 zijn 70 nieuwe mentoraten gestart; van de mentoraten  

die vorig jaar waren gestart liepen er dit jaar nog 33 door. Dat betekent dat we in totaal  
103 leerlingen hebben ondersteund. Het gaat om leerlingen in groep 8, de brugklas,  

de hogere klassen in het voortgezet onderwijs (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 

26 groep 8-leerlingen  
aangemeld van 17 scholen.

SCHOOLJAAR 

2021 - 2022

 

Na gesprekken met scholen, ouders en  

leerlingen hebben we 20 gemotiveerde 
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.  
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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 

39 leerlingen zijn  

aangemeld door  

22 scholen voor  

het brugklas project. 

SCHOOLJAAR 2021 - 2022

 

Na alle gesprekken hebben we  

26 nieuwe leerlingen kunnen  

koppelen aan een thuismentor. 

Ook hebben we 3 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 vanuit  

alle middelbare scholen in Delft.
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School’s cool Internationale 
Schakelklas (ISK)

We hebben 7 leerlingen  
uit de Internationale Schakel-

klas (ISK) op het Grotius  

College ondersteund.

SCHOOLJAAR 

2021 - 2022

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 in de vorm van een minicongres, zodat mentoren zich kunnen 

blijven ontwikkelen. Dit jaar waren er twee minicongressen: 

• November 2021 Marieke Ringrose-Blijleven trapte af met een spoedcursus Motivatie en  

Tieners, gevolgd door workshops naar keuze. Onderwerpen waren Culturele aspecten,  

Pesten, Mediawijsheid en Begrijpend lezen.

• April 2022: Orthopedagoog Ard Nieuwenbroek gaf de inspirerende lezing “Aandacht geven 

en aandacht ontvangen”, gevolgd door workshops Online huiswerkbegeleiding, Leerstijlen, 

Een nieuwe taal leren, Listen en Kruip in de huid van de ouders. 
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BESTUUR

• Marleen de Wilde

 voorzitter  

(tot 1 januari 2022)

• Margreet de Groot

 voorzitter 

• Caroline Boom

 secretaris

 (tot 1 januari 2022)

• Madeleine Bos

 secretaris

• Jaap van Hal

 penningmeester

• Yashoda Sewnarain 

Sukul

 bestuursadviseur

VRIJWILLIGE MENTOR- 

COÖRDINATOREN 

• Nimco Ahmed

• Judith van Arendonk

• Annet van den Ende

• Arjen van der Heijden

• Eva van Loon

• Mechelien Mulder

• Annette Post

• Els Schotte-van Buren

• Marija Velickova

• Amber van der Mark

KLACHTENCOMMISSIE

• Jeanine Pasman

• Patricia Ringeling

• Arie van der Kaaij

PROJECTTEAM

• Ellen de Looff

 projectleider  

mentoraten

• Marijke Rethans

 mentorwerving en PR

• Marloes  

van Kemenade

 zakelijk projectleider

• Lydia van Geest

 administratie

Wat speelde er in de organisatie? 

Marleen de Wilde en Caroline Boom namen na jarenlange inzet afscheid als respectievelijk 

voorzitter en secretaris van School’s cool Delft. Zij zijn opgevolgd door Margreet de Groot en 

Madeleine Bos. Beiden zijn al jaren mentor en begeleiden op dit moment hun zesde leerling. 

Daarnaast is het bestuur uitgebreid met een bestuursadviseur, Yashoda Sewnarain Sukul.

Bij de mentorcoördinatoren nam Nimco Ahmed na zeven jaar afscheid en Judith van Arendonk 

na anderhalf jaar. Nieuw gestart zijn Annet van den Ende en Amber van der Mark.
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PR en communicatie

Het doel van onze communicatie is ons netwerk 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 Nimco Ahmed, één van onze mentoren in de rubriek Gouden Rand van 

Delft op Zondag. IndeBuurt-Delft besteedde aandacht aan Martijn van Dongen, een mentor  

van 21 jaar die een achtstegroeper begeleidt. De radiostations Delft, Westland en Wetering 

interviewden de projectleiders over het mentorwerk van School’s cool. Daarnaast adverteerden 

we in de Delftse kranten en zijn we actief op social media. Ook hielpen Delftse bedrijven,  

scholen en netwerkorganisaties, zoals DSM, Human House en TU Delft, ons met het werven 

onder hun personeel en leden met flyers en in hun nieuwsbrieven en intranetberichten.

Het resultaat is 30 nieuwe mentoren: Vrouwen en mannen, van jong tot oud, van 

student tot gepensioneerd. Allemaal willen ze zich inzetten voor onze leerlingen. We zijn blij 

met al deze mogelijkheden en hulp om vrijwilligers te werven.
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Samen werken aan Delft

In juni 2022 zijn de nieuwe wethouders van de gemeente Delft geïnstalleerd. Als School’s cool 

hebben we de wethouders en de raadsleden laten weten op welke manier we kunnen bijdragen 

aan de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen werken aan Delft’. 

JUBILEUM 

In 2009 werd de stichting School’s cool Delft officieel  

opgericht. In 2010 start het eerste brugklastraject  

met 12 leerlingen. Nu ondersteunen zo’n 80 mentoren  

103 leerlingen uit groep 8 en het voortgezet onderwijs.  

Dit jubileum hebben we gevierd met een School’s cool  

leerlingenfeest. Met als hoogtepunt: de uitreiking van  

de Pluimen door burgemeester Marja van Bijsterveldt,  

die de leerlingen en hun mentoren in het zonnetje zetten.
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We hebben in 2021-2022 de volgende subsidies en bijdragen van fondsen ontvangen voor  

het mentorprogramma:

School’s cool Delft in cijfers

Subsidies en bijdragen 2021 - 2022

Gemeente Delft  

Fonds 1818

Stichting Hulp aan Delftse Jongeren    

Stichting Stalpaert van der Wiele         

Stichting Boschuysen   

Stichting de Lichtboei  

Stichting Zonnige Jeugd   

RDO Balije van Utrecht

Madurodam Kinderfonds

Gemeente Delft € 32.627 

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 

RDO Balije van Utrecht  € 3.000

Madurodam Kinderfonds € 2.500
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De cijfers

Balans per 31 juli 2022 (na resultaatbestemming)

Toelichting op de jaarrekening

 31-07-22 | € 31-07-21 | €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 8.020 1.376

Liquide middelen  160.914  130.631

 168.934 132.007

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 5.351 5.351

Eigen Vermogen: transitie/afbouw 15.700 15.700

 21.051 21.051

Kortlopende schulden 147.459 110.956

 168.510 132.007

Algemeen

PERSONEELSLEDEN

Bij de stichting waren in de periode augustus 2021 tot en met juli 2022 gemiddeld 3,0 personeelsleden in 

loondienst (in 2020-2021: 2,7). Herrekend op basis van 36 uur per week is dit 1,2 FTE.  

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover 

noodzakelijk wordt bij de waardering van vlottende activa rekening gehouden met een voorziening voor 

dubieuze posten.
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Staat van baten en lasten over 2021 - 2022

Toelichting op de jaarrekening

 realisatie 2021 - 2022 | € realisatie 2020 - 2021 | €
LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Mentorondersteuning 41.079 39.153

Personeelslasten 85.776 78.009

Huisvestings- en kantoorlasten 13.345  15.766

 140.200  132.928

Overhead

Overigen bedrijfslasten 8.373 11.751

Financiele baten en lasten 392 233

 8.765  11.984

Som van besteed en beheer 148.965 144.912

BATEN

Baten uit fondswerving 144.912 145.796

Saldo baten en lasten 424 884

Resultaatbestemming 424  884

Geldmiddelen per 31 juli 2021  884

Grondslagen voor resultaatbepaling

RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en 

lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-grondslagen. Baten zijn verantwoord 

in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong 

vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

BESTEDINGEN DOELSTELLINGEN

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd 

of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouw-

baar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast 

komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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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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