
Dit schooljaar begeleiden vrijwillige mentoren van School’s cool Westland 26 brugklassers.  

15 van hen gaan naar het vmbo, de anderen naar mavo/havo, havo/vwo of vwo. Het gaat om kin-

deren die moeite hebben met de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, bijvoor-

beeld omdat ze erg onzeker zijn of door omstandigheden thuis. Zij lopen het risico van een slech-

te start en daardoor van onderpresteren of schooluitval.  

School’s cool Westland is vorig schooljaar begonnen met de begeleiding van 14 leerlingen. 

Gaandeweg het jaar is de ondersteuning van 2 leerlingen beëindigd omdat deze niet meer nodig 

was en van een derde omdat hij naar buiten het Westland verhuisde. De overige 11 leerlingen 

hebben het eerste brugklasjaar met succes afgesloten: zij zijn allemaal overgegaan. Deze leer-

lingen krijgen ook in het tweede leerjaar tot Kerstmis nog mentorondersteuning. Daarnaast ont-

vangen 15 nieuwe brugklassers dit schooljaar deze begeleiding.  

De meeste kinderen zijn aangemeld door de leerkracht van groep 8 of de intern begeleider van de 

basisschool. Enkele kinderen zijn door hun ouders aangemeld. Zij krijgen allemaal een eigen 

mentor die hen wekelijks thuis komt helpen met huiswerk en andere schoolzaken. Ouders en kind 

hebben tevoren duidelijke informatie gekregen over de afspraken die tijdens de begeleiding gel-

den, onder meer dat een van de ouders thuis is als de mentor komt. Deze afspraken zijn schrifte-

lijk vastgelegd in een contract, waaronder de leerling, ouders, mentor en de coördinator van 

School’s cool Westland hun handtekening hebben gezet. 

 

 

Wij zijn genomineerd voor de Loftrompet, 

een prijs van de gemeente Westland voor 

de vrijwilligersorganisatie van het jaar. 

Wij zijn er trots op dat wij, hoewel wij pas 

een jaar bezig zijn, nu al deze erkenning 

krijgen. Een geweldig compliment voor 

onze mentoren. Een jury, onder voorzitter-

schap van wethouder  Marga de Goeij, beslist welke van de vijf genomineerde organisaties de 

winnaar wordt. Dit wordt  bekendgemaakt op een feestelijke bijeenkomst op donderdag 13 de-

cember in De Kiem in ’s-Gravenzande.  

 

Er is ook een publieksprijs. Inwoners van het Westland kunnen hun stem uitbrengen op een van 

de genomineerde organisaties. Wilt u op ons stemmen? Stuur dan een e-mail met vermelding van  

School’s cool Westland naar loftrompet@vitiswelzijn.nl en vraag vrienden en familie hetzelfde te 

doen. 
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Onze 27 mentoren hebben op 1 oktober een boeiende training gehad over hoe zij begelei-

ding kunnen geven aan kinderen met dyslexie en ADHD. Ook kregen zij tips en methoden 

aangereikt om leerlingen te helpen met de organisatie en planning van hun huiswerk.  

Twee ambulant begeleidsters van de Loodsboot in Den Haag, Marga Hoff en  

Françoise Holper, waren uitgenodigd om de mentoren bij te spijkeren. Zij adviseren dage-

lijks leerkrachten in begeleiding van kinderen die door hun gedrag of andere problemen in 

hun ontwikkeling belemmerd worden. Beide trainers wisten hun grote kennis en praktijker-

varing op dit vlak goed over te dragen op de mentoren en gaven veel ruimte voor vragen en 

eigen ervaringen van de mentoren.  

Op de training werd ook aandacht gegeven aan grenzen van het mentorschap: met welke 

zaken in het gezin moet je je wel en met welke niet bemoeien. Projectleider  

Mirjam Biegstraaten van School’s cool Delft verzorgde hierover een heldere presentatie 

met concrete voorbeelden uit haar school’s cool-praktijk  

Boeiende training voor mentoren 
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Impressie bijeenkomst juni 

Het is alweer een paar maanden geleden, maar onze feestelijke bijeenkomst in juni in het 

ISW Gasthuislaan in ’s-Gravenzande kunnen wij hier niet onvermeld laten. Wij hebben 

toen de resultaten van het eerste jaar gevierd, waarin onze mentoren met succes de eerste 

‘lichting’ brugklasleerlingen hadden begeleid. Om dit te vieren deelde wethouder  

Marga de Goeij onder het motto ‘school’s cool’ schepijsjes uit aan de ruim 60 aanwezigen, 

onder wie leerkrachten, sponsors, gemeenteraadsleden en ouders.  

Coördinator Jan Delfgaauw gaf er een toelichting op doelstelling en werkwijze van 

School’s cool Westland. Hij kon ook melden dat alle ouders zonder uitzondering erg blij 

zijn met de steun van de mentor voor hun zoon of dochter.  Voorzitter Carlieke van 

Staalduinen bedankte de sponsors - gemeente Westland, Loswal de Bonnen, Fonds 

Westland, Oranje Fonds, Kinderpostzegels, Skanfonds, Stichting Boschuysen en Rabobank 

- voor hun financiële steun, die zij voor de pilotperiode 2011-2014 hebben toegezegd.  

In een korte bijdrage presenteerde Ingrid van Veen, projectadviseur Nederlands 

Jeugdbeleid van Kinderpostzegels, het nieuwe onderwijsbeleid van haar organisatie. Men 

stapt over van een werkwijze van ondersteuning van losse projecten naar een meer 

programmatische werkwijze. Kinderpostzegels wil er niet meer alleen zijn voor de 

financiering, maar ook meedenken in de aanpak en uitvoering van initiatieven. Dit geldt 

ook voor School’s cool en uit Ingrids woorden bleek dat Kinderpostzegels School’s cool 

een warm hart toedraagt en mogelijk ook in de toekomst in bekostiging ervan wil 

bijdragen.  

Journalist Richard Vroom interviewde live op het podium een mentor, een leerling die 

begeleid wordt en een moeder van een leerling over hun ervaringen in het afgelopen jaar. 

Leerling Nick van Pelt zei het heel goed met zijn mentor te kunnen vinden en er veel aan te 

hebben. Moeder Yvonne Volkering liet weten dat haar zoon wekelijks naar zijn mentor zit 

uit te kijken, dat ze steeds met een ‘ijverige vrolijkheid’ aan het werk zijn en dat zij er zelf 

ook veel steun aan heeft. Mentor Willem de Wildt vertelde over hoe hij de begeleiding van 

zijn pupil aanpakt en over de andere activiteiten die hij met hem onderneemt, zoals een 

voetbalwedstrijd bezoeken bij Feijenoord. Vanuit de zaal sprak teamleider onderbouw 

Gerard van Dommelen van het ISW Poeldijk lovende woorden aan het adres van de 

mentoren die enkele leerlingen van zijn school begeleiden. 

Voordat wethouder De Goeij ijsjes uitdeelde, prees zij het project als een mooie uiting van 

‘civil society’, het betrekken van de omgeving bij het opgroeien van kinderen. Zij wees 

erop dat de vrijwillige mentoren echt het verschil kunnen maken in het leven van een kind 

en zijn ouders. 

Succesvol eerste jaar gevierd 



In de loop van 2012 zijn er door mond-tot-mondreclame, artikelen in de pers en het plaatsen 

van een advertentie 11 nieuwe mentoren bijgekomen. Hierdoor hebben wij nu 27 mentoren, 

14 vrouwen en 13 mannen van 20 tot 68 jaar. Eenderde van hen is werkzaam of werkzaam 

geweest in het onderwijs. De anderen werken of werkten in leidinggevende en staffuncties in 

het bedrijfsleven, bij de overheid of maatschappelijke organisaties. Alle mentoren beschik-

ken over een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG).  

 

Onze mentoren vinden het leuk om met kinderen van deze leeftijd om te gaan. Zij zijn vrij-

willigers die door opleiding of ervaring in staat zijn de leerling een steuntje in de rug te ge-

ven. De mentor komt wekelijks anderhalf uur bij de leerling thuis. Hij of zij leert de jongen 

of het meisje zelfstandig werken, geeft uitleg, praat met de ouders en heeft zo nodig contact 

met de klassenmentor. Eventueel helpt de mentor zoeken naar een leuke vrijetijdsbesteding. 

In de praktijk blijkt dat mentor en leerling door de lange duur van de begeleiding maatjes 

worden, elkaar steeds meer in vertrouwen nemen en ook samen andere leuke dingen gaan 

doen. Bijvoorbeeld naar de bioscoop of een museum of gaan vissen of tennissen.  

 

Om de plusminus twee maanden worden groepsgewijs intervisies gehouden. De mentoren 

doen daarin verslag van de vorderingen van hun pupillen. De begeleidingsvragen en resulta-

ten worden geregistreerd, zodat monitoring van de resultaten mogelijk wordt. Ook wisselen 

de mentoren in de intervisie ervaringen, knelpunten, tips uit. 

Steeds meer mentoren 
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Colofon 

Contact:  

School’s cool Westland,  

Postbus 36, 

2670 AA  Naaldwijk, 

 

telefoon 06 546 00 367, 

coördinator: Jan Delfgaauw 

info@schoolscoolwestland.nl, 

www.schoolscoolwestland.nl 

Redactie: Jan Delfgaauw 

Vormgeving: Renée Prins 

 

School’s cool Westland is opgezet alseen pilot. Dit houdt in dat wij gedurende drie schoolja-

ren in de periode 2011-2014 ervaring willen opdoen om daarna op basis van de resultaten te 

besluiten om structureel verder te gaan. Wij zijn er erg blij mee dat niet minder dan acht ver-

schillende fondsen en organisaties deze pilotperiode financieel mogelijk maken en ons voor 

al deze jaren financiële steun hebben toegezegd.  

Geweldige steun van fondsen 
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