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*om de leesbaarheid te  

vergroten, wordt in deze  

nieuwsbrief verwezen naar  

het kind/de leerling/de 

mentor met “hij/hem”. 

Koninklijke kennismaking 
Het Oranje Fonds – een van de 

subsidiënten van School’s cool Delft 

– organiseerde op 2 december jl. de 

werkconferentie “Back-up” in het 

Museum voor Communicatie in Den 

Haag. De conferentie stond in het 

teken van de diverse maatschappe-

lijke initiatieven die momenteel be-

staan en die gebruik maken van de 

inzet van vrijwilligers om de school-

kansen van jongeren te vergroten. 

Namens School’s cool Delft waren 

Joan Koene, Mirjam Biegstraaten en 

Willem van Haasteren, een van de 

mentoren, aanwezig. 
Prinses Máxima met het Back-up team – met rechts van Máxima ‘kopsterke spits’ Willem

Tijdens de intensieve bijeenkomst kwamen onder 
meer de volgende onderwerpen aan de orde: 
• wat zijn de succesfactoren;
• hoe werf je effectief nieuwe vrijwilligers; 
• hoe kan je sterker zijn door samen te werken;
• wat kan het Oranje Fonds anders, beter, meer 

of minder doen.

Voor Willem was deze middag een speciale  
rol weggelegd. Hij maakte deel uit van het 

zogenaamde ‘Back-up elftal’, dat bestond uit ver-
tegenwoordigers van 11 initiatieven die tezamen 
een afspiegeling vormen van de vele verschillende 
projecten die er op dit terrein in ons land bestaan. 
Onder toeziend oog van beschermvrouwe van het 
Oranje Fonds, Prinses Máxima, werd het elftal ge-
presenteerd en mocht iedere speler kort iets over 
zijn of haar project vertellen. Natuurlijk was dit aan 
Willem wel besteed! Als toetje mocht het gehele 
elftal met Prinses Máxima op de foto.    n
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School’s cool Delft 

wenst u hele fijne  

feestdagen en een 

mooi, gezond en  

inspirerend 2011!
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De Delftse wethouder Lucas Vokurka  

verrichtte die middag de officiële opening 

van School’s cool Delft, onder het toeziend 

oog van ruim honderd gasten!

Donderdag 7 oktober jl. was het dan eindelijk zover:  
met het lossen van een schot met een startpistool  
verrichtte de Delftse wethouder Lucas Vokurka die  
middag de officiële opening van School’s cool Delft,  
onder het toeziend oog van ruim honderd gasten! Na  
de knal kleurde de lucht blauwgroen door de vele  
ballonnen die door de aanwezigen werden opgelaten. 
In het gebouw aan de Bizetstraat waarin ons kantoor is 
gevestigd, was het gezellig druk met mentorkinderen en 
hun families, mentoren, buren, mensen uit primair en 
voortgezet onderwijs, vrienden, familie en bekenden. 

School’s cool Delft  
officieel van start

Stand van zaken

Sinds het uitkomen van de vorige nieuws-

brief hebben we niet stil gezeten. Na de 

zomervakantie zijn 15 mentoren met hun 

mentorleerlingen aan de slag gegaan. 

Deze leerlingen gaan naar de brugklas op de 
volgende scholen: Christelijk Lyceum Delft (locatie 
Juniusstraat), het Grotiuscollege (locaties Juniusstraat 
en van Bleyswijckstraat), het Stanislascollege (locatie 
Reinier de Graafpad), het Van Vredenburch College en 
de Leonardo-afdeling van het Rijswijks Lyceum.

Ondersteuning mentoren

De mentoren bezoeken de kinderen wekelijks en 
bespreken alle voorkomende problemen en  
uitdagingen die de kinderen tegenkomen. Ter 
ondersteuning van de mentoren zijn in de afgelo-
pen maanden een aantal intervisiebijeenkomsten 
georganiseerd, waar de mentoren feedback kunnen 
krijgen en hun ervaringen onderling kunnen  
uitwisselen. Daarnaast hebben we een tweede  
trainingsavond georganiseerd voor onze mentoren 
over huiswerkbegeleiding, die is verzorgd door 
Ankie Remijn van de “Studiegroep Investeren in 
Leren”. Meer over deze leerzame avond kunt u 
verderop in deze nieuwsbrief lezen.

Nieuwe mentoren en financiële steun

Momenteel concentreren onze werkzaamheden zich 
onder meer op het werven van nieuwe mentoren: 
ons doel is om in het voorjaar van 2011 weer een 
groep van ongeveer 18 kinderen aan een mentor te 
koppelen. Verder zijn we druk bezig geweest met 
het aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten 
en deze inspanningen hebben gelukkig tot resultaat 
geleid: afgelopen week hebben wij van het Skan-
fonds uit Hilversum het geweldige nieuws ontvangen 
dat zij ons project ook in het huidige schooljaar weer 
financieel ondersteunen. Ons project ontvangt van 
het Skanfonds een bijdrage van maximaal €20.000! 
Daarnaast heeft ook de gemeente Delft aangegeven 
een bijdrage te willen leveren aan de financiering 
van School’s cool Delft. Een subsidieaanvraag is  
momenteel in behandeling.    n

Ook de kinderen en begeleiding van de Octopus-bso  
De Horizon waren aanwezig. Iedereen liet zich de heer-
lijke hapjes van “Smaakt naar meer”, het bedrijf van 
Daniëlle Beerens, goed smaken. De opening werd omlijst 
door optredens van het smartlappenduo Heer Halewijn. 
We prijzen ons gelukkig dat we dit bijzondere moment 
met zoveel belangstellenden hebben kunnen delen!   >
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“Toen ik startte op De Horizon  -  
inmiddels alweer 18 jaar geleden -  
was ik groepsleerkracht in de midden-
bouw, in groep 5 om precies te zijn. 
Vervolgens heb ik vooral in midden-  
en bovenbouwgroepen gewerkt.  
Sinds een jaar of vijf ben ik nu op deze 
school werkzaam als intern begeleider. 
Het werk van een intern begeleider 
is heel afwisselend. Zo voer ik ge-
sprekken met ouders, leerlingen en 
leerkrachten. Daarnaast heb ik veel 
overleg met instanties zoals het CJG 
(Centrum voor Jeugd en Gezin), de  

GGZ en Jeugdzorg. Ik organiseer 
themaochtenden en cursussen voor 
ouders, maar houd me ook bezig met 
de leerstof en hoe we die het beste 
aan de leerlingen kunnen aanbieden.“

“Over School’s cool Delft hoorde ik 
voor ’t eerst via Mirjam en Joan, 

zij benaderden mij persoonlijk met 
informatie over dit project. Omdat 
mijn school in een wijk staat waar veel 
mensen wonen met een allochtone 
achtergrond (de wijk Buitenhof – red.) 
is wat extra hulp nooit weg. Het voort-
gezet onderwijs zit in Nederland best 
ingewikkeld in elkaar en ook de taal 
kan een probleem zijn. Het is daarom 
prettig deze leerlingen een extra steun-
tje in de rug te kunnen geven, vandaar 
dat ik meteen enthousiast was.”

Slagen of vastlopen

“Ik denk dat dit een project is waar 
de kinderen echt wat aan hebben. 
Ondersteuning in de dagelijkse praktijk 
is een goede manier om leerlingen 
te helpen en zo te voorkomen dat leer-
lingen uitvallen of soms zelfs afhaken 
in het voortgezet onderwijs. Tijdens de 
basisschoolperiode worden kinderen 
van heel dichtbij gevolgd, er is een 
vaste leerkracht en een vaste groep 
kinderen. Soms is het best moeilijk om 
je leerlingen ‘los te moeten laten’ en 
af te wachten hoe ze het gaan red-
den op zo’n grote school, met zoveel 
verschillende kinderen en leraren en 
vakken. Een project als School’s cool 
kan dan echt het verschil maken  
tussen slagen en vastlopen.”  

School’s cool in de (Delftse) praktijk 
Kinderen kunnen op verschillende manieren met School’s cool in contact 

komen. Zo kunnen ze worden voorgedragen door de groepsleerkracht of 

intern begeleider van de basisschool, door hun ouders, de leerplichtamb-

tenaar of door een schoolmaatschappelijk werker. In deze nieuwsbrief 

vertelt Marianne Wegner, intern begeleider op basisschool De Horizon, 

over haar ervaringen met School’s cool Delft. 

Vrienden van School’s Cool Delft
Naar aanleiding van een mailtje dat we begin september 
hebben rondgestuurd, hebben zich maar liefst 26 Vrienden 
bij ons aangemeld. Mede dankzij hun (financiële) steun 
hebben we onze kick-off feestelijk kunnen vieren. Daarnaast 
zullen we de Vrienden-bijdrage aanwenden om met alle 
mentoren en hun leerlingen een uitstapje te maken. Dank!

Ondersteuning in de dagelijkse praktijk is een goede manier 

om leerlingen te helpen en zo te voorkomen dat leerlingen 

uitvallen of soms zelfs afhaken in het voortgezet onderwijs. 

Wilt u ook Vriend worden en ons zo helpen verder 
te groeien? U kunt uw jaarlijkse bijdrage van € 25,- 
(meer mag natuurlijk ook) overmaken op rekening-
nummer 1549.25.152 ten name van Stichting  
School’s cool Delft onder vermelding van “Vrienden 
van School’s cool Delft”.

>
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De mentoren stellen zich voor
Wie zijn de mentoren van School’s cool Delft en 

wat drijft ze? In deze nieuwsbrief stellen vier 

mentoren zich aan u voor.

Frederiek van Ringen 

“Ik ben Frederiek van Ringen,  
21 jaar oud, volgens mij de  
jongste mentor van School’s cool. 
Afgelopen jaar heb ik mijn bachelor 
Algemene Cultuurwetenschappen afgerond en ik ben nu 
met mijn laatste masterjaar, Communicatiewetenschap, 
bezig. Hier houd ik me bezig met mijn thesis over het 
lezen en interpreteren van boeken en het verschil hierin 
tussen jongeren van autochtone en allochtone afkomst. In 
mei 2010 vroeg mijn schoonmoeder of ik zin had mee te 
doen aan ‘een of ander’ project, om kinderen te helpen 
de overgang te maken van groep 8 naar de eerste klas 
van de middelbare school. Omdat ik zelf vroeger aardig 
wat problemen had met bijvoorbeeld de overstap van 
rekenen naar wiskunde en van simpel geschiedenis naar 
hele volksverhalen, was ik hier direct enthousiast over. 
Zo’n project, met (meer) vrijwilligers, is nodig in Nederland 
om niet alleen autochtone maar ook allochtone kinderen 
te helpen bij deze overstap. Ook tijdens mijn werk bij de 
bibliotheek DOK Centrum en Voorhof, waar ik veel kinderen 
met leerproblemen tegenkom, merk ik hoe hard dit project 
in Nederland nodig is.”

Peter-Jan Weijermans

“Mijn naam is Peter-Jan. Ik heb twee zoontjes, 
van 1 en 2 jaar. Ze vragen uiteraard veel aandacht 
en geduld op die leeftijd, maar het is prachtig om 
voor ze te zorgen. Ik werk als petroleum-ingenieur 
bij een oliemaatschappij. Door mijn werk had ik al affiniteit en  
ervaring met het geven van trainingen, advies en begeleiding. 
De opzet van School’s cool sprak me vanaf het begin erg aan. 
Als mentor krijg je de gelegenheid om leerlingen die dat  
nodig hebben een extra steuntje in de rug te geven. Ik vind 
het heel leuk om te doen.”

Angelique Soekhlall

“Ik ben mentor van School ’s cool 
geworden omdat ik heel graag met 
jongeren wil werken en een bijdrage 
wil leveren aan de maatschappij.  
Met mijn marketing- en communicatie- 
achtergrond heb ik altijd in de commer-

ciële sector gezeten – helaas haal ik hier al langere 
tijd weinig tot geen voldoening meer uit. Mijn hart 
ligt namelijk toch meer op het sociale vlak, dus 
toen ik hoorde van het project School ’s cool heb 
ik me ook meteen aangemeld. Tot op heden doe 
ik ‘t met veel plezier en de dankbaarheid is groot, 
vanuit zowel School ’s cool als vanuit de pupil!”

Word ook mentor!
School’s cool Delft is op zoek naar gemotiveerde mensen die willen  
meehelpen een jongere een goede start te bieden. Heeft u interesse 
om een leerling van 12/13 jaar te begeleiden? Beschikt u over geduld, 
inlevingsvermogen en enthousiasme, en heeft u bovendien tijd om één 
keer per week een leerling thuis te bezoeken? Dan is het mentorschap 
misschien iets voor u en komen wij graag met u in contact!
Wij zoeken nieuwe mentoren, die in mei/juni 2011 gaan kennismaken 
met hun mentorkind. De mentorbegeleiding start in augustus 2011 – als 
de leerling in de brugklas start – en wordt afgebouwd als de leerling in  
het tweede middelbare schooljaar zit.
Als u zich wilt aanmelden of als u meer informatie wilt ontvangen, bel:  
06 – 483 438 00 (Joan Koene) of 06 – 418 875 42 (Mirjam Biegstraaten) of 
stuur een mail naar info@schoolscooldelft.nl. 

Huib Woudstra

“Mijn voornaamste motivatie 
om mentor te worden is het 
motto: “de maatschappij, 
dat ben je zelf”. Ik wil geen 
maatschappij waarin sommige 
mensen kansloos zijn. Door een 

goede opleiding creëer je kansen. Kinderen 
die geen omgeving hebben die hen stimu-
leert en motiveert om het goed te doen op 
school kunnen best een steuntje in de rug 
gebruiken. Daarmee voorkom je problemen 
voor de kinderen en uiteindelijk ook voor de 
maatschappij.” >

>
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Introductietraining mentoren door Ankie Remijn

 Eind oktober heeft een tweede trainingsavond plaatsgevonden 
voor onze mentoren. Dit keer stond de training in het teken  
van het effectief begeleiden van huiswerk. Deze avond is  
aangeboden door drs. Ankie Remijn. Ankie heeft de mentoren 
waardevolle informatie gegeven over hóe pubers leren en hoe 
ze hierbij op effectieve wijze kunnen worden ondersteund.  
Ze gebruikt hierbij inzichten uit de neuropsychologie. De  
mentoren hebben praktische leertrucs en -tips gekregen die  
ze in hun mentorbegeleiding kunnen toepassen.
 Ankie Remijn is oprichter en eigenaar van de “Studiegroep  
Investeren in Leren” in Delft. Zij biedt exclusieve studievaardig-
heidstraining en individuele huiswerkcoaching aan leerlingen  
uit het voortgezet onderwijs (met name voor leerlingen op  
havo- en vwo-niveau). Daarnaast verzorgt zij cursussen studie-
vaardigheidstraining en huiswerkcoaching voor mentoren die 
werkzaam zijn in het middelbaar onderwijs (kijk voor meer 
informatie op: www.investereninleren.nl).
 De mentoren gaven aan de training leerzaam, interessant én 
heel leuk te hebben gevonden. Wij danken Ankie nogmaals 
hartelijk!

Kort nieuws

Bereikbaar

Stichting School’s cool Delft
Bizetstraat 50 | 2625 AX Delft
Joan Koene: 06 – 483 438 00  
Mirjam Biegstraaten: 06 – 418 875 42
info@schoolscooldelft.nl

Wie?

School’s cool Delft – Bestuur en projectleiding:
Maria Naerebout, voorzitter | Danielle Beerens, penning-
meester | Caroline Boom, secretaris | Maarten de Wit, lid
Jasperina Sietsma, lid | Mary de Groot, adviseur onderwijs |
Joan Koene en Mirjam Biegstraaten, projectleiders

Colofon
Redactie: Karin Koene, Mirjam 

Biegstraaten en Joan Koene 

Ontwerp: Mirjam Wilbrink 

(studioBoven)

Introductie bestuur 

In nieuwsbrief nummer 1 kondigden we aan dat we 
ons bestuur in deze editie zouden voorstellen. Door 
ruimtegebrek houdt u deze introductie van ons tegoed.

‘Intussen in de Bizetstraat’

Never a dull moment in het gebouw aan de Bizetstraat waar 
wij kantoor houden. We delen het gebouw met een aantal 
instanties, te weten buitenschoolse opvang Horizon én het 
gemeentelijke wervingsteam ‘Doe Mee’. Over dit team  
vertelt projectleider Alice Hendriks graag iets meer:
“Sinds de zomervakantie van dit jaar maken vrouwen,  
met name van allochtone afkomst, ook gebruik van de  
Bizetstraat 50. Het gemeentelijke Wervingsteam Doe Mee is 
daar gestart met beweegactiviteiten, zoals een loop- en hard-
loopgroep op de woensdagochtend, gevolgd door yogales.  
Bij een aantal sporten, zoals BBB en zeker Zumba, zijn de 
groepen inmiddels zo groot geworden, dat we hebben  
moeten uitwijken naar sporthallen in de buurt.
Ook is er vier ochtenden per week een inloopspreekuur  
voor vrouwen. Maatschappelijk werkster Fouzia Semri en 
Alcidra Richardson van Stichting Alivio bieden daar hulp bij 
praktische vragen, maar ook ingewikkelde problematiek  
komt aan de orde. De bedoeling is dat er ook binnenkort 
gestart gaat worden met lessen Nederlandse spreek- en 
schrijfvaardigheid en sollicitatievaardigheden”.

Gulle gevers
School’s cool Delft bedankt graag de volgende  
organisaties voor hun steun:

• De Rabobank. 
Dankzij een bijdrage 
uit het Coöperatie-
fonds van Rabobank 
Zuid-Holland Midden 
rijden beide project-
leiders door Delft op 
prachtige fietsen, 
voorzien van het 
logo van de 
 Rabobank en van 
School’s cool Delft.

• Ikea. Met de gift van de Delftse vestiging van dit 
Zweedse woonwarenhuis kunnen bij Ikea producten 
worden aangeschaft om goede werkplekken te  
creëren voor zowel de mentorleerlingen als het  
kantoor in de Bizetstraat. 
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Stichting voor Hulp 
aan Delftse Jongeren


