
School’s cool Westland is aan zijn derde schooljaar begonnen. Dit jaar begeleiden wij 31 kin-

deren: 21 nieuwe brugklassers en 10 tweedejaarsleerlingen. In de afgelopen drie jaar hebben al 26 

Westlandse basisscholen de weg naar ons weten te vinden. Zij melden leerlingen aan, voor wie 

een steuntje in de rug essentieel is bij de overgang van groep 8 naar de middelbare school. Ook 

jeugdzorg meldt kinderen aan. Die krijgen van School’s cool Westland een persoonlijke mentor, 

een vrijwilliger, die ze wekelijks bij hen thuis komt helpen met huiswerk en andere schoolzaken. 

Het gaat om kinderen die risico lopen op een moeilijke start in de brugklas, bijvoorbeeld door 

bepaalde persoons- of gedragskenmerken of door problematische omstandigheden thuis. Zonder 

steun kunnen ze al snel de aansluiting in de brugklas verliezen, met onderpresteren of schooluit-

val als mogelijk gevolg.  

   

Van de 21 nieuwe brugklassers dit jaar (11 jongens, 10 meisjes) gaan er 12 naar het vmbo, 3 naar 

mavo/havo, 1 naar havo en 5 naar vwo. Behalve met de begeleiding van deze nieuwe leerlingen 

gaan wij door met de leerlingen die wij in het afgelopen schooljaar 2012/2013 in de eerste klas 

hebben begeleid. Dat waren er 15 die allemaal zijn overgegaan naar de tweede klas. 10 van hen 

krijgen tot en met december ook in de tweede klas nog onze ondersteuning: 7 in het vmbo, 2 havo 

en 1 vwo. Voor de andere 5 is aan het einde van de eerste klas of enige tijd eerder de begeleiding 

beëindigd omdat die niet meer nodig was. 

Het is geweldig dat zich steeds nieuwe mentoren blijven aanmelden. In de afgelopen maanden is 

er weer een flink aantal bij gekomen, vooral dankzij publicaties in de pers. We hebben nu 34 

mentoren, 20 vrouwen en 14 mannen. Onze jongste mentor is 25 jaar, de oudste 69. De gemiddel-

de leeftijd is 50 jaar. Bijna eenderde van de mentoren is werkzaam of werkzaam geweest in het 

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

of bij de overheid. Alle mentoren beschikken over een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG).  

 

Onze mentoren vinden het leuk om met kinderen van deze leeftijd om te gaan en zijn in staat de 

leerling een steuntje in de rug te geven. 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 resultaten worden 

geregistreerd, zodat monitoring van de resultaten mogelijk wordt. Ook wisselen de mentoren in 

de intervisie ervaringen, knelpunten, tips uit. 
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Nieuwsbrief 

Aantal mentoren blijft toenemen 



Naast de tweemaandelijkse intervisies organiseren we voor onze mentoren jaarlijks een 

training of cursus. De training van dit jaar gaat over vertrouwen winnen en gedrag. Hoe 

bouw je als mentor vertrouwen op bij je leerling en wat is de invloed van je eigen gedrag 

op het gedrag van je leerling? De cursus wordt in oktober gegeven door een ervaren trainer 

die zelf ook met veel plezier mentor van School’s cool is geweest (in Gouda). Het verschil 

met voorgaande jaren is dat we de groep splitsen. Omdat we nu met zoveel mentoren zijn, 

wordt de training op twee avondn gegeven.  

Training voor mentoren 
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Mentoren stellen zich voor 



Wij zijn in 2011 begonnen als een pilot die tot en met 2014 duurt. In het schooljaar 

2011/2012 hebben we 14 leerlingen begeleid, in 2012/2013 kregen 15 leerlingen begeleiding 

en dit schooljaar zijn het tenminste 21 leerlingen. Op grond van de resultaten in deze vier 

jaar wordt beslist over structurele voortzetting na de pilotperiode. 

 

School’s cool Westland helpt (aanstaande) brugklassers bij hun start in het voort-gezet on-

derwijs, bijvoorbeeld omdat ze erg onzeker zijn, een beetje met zichzelf in de knoop zitten of 

thuis niet de steun kunnen krijgen die ze nodig hebben. Het gaat om kinderen uit alle bevol-

kingsgroepen op alle opleidingsniveaus. School’s cool heeft een louter preventieve doelstel-

ling: proberen kinderen in het goede spoor te houden en voorkomen dat ze afglijden. Dat is 

niet alleen van belang voor de levensloop van de tiener zelf, maar het voorkomt ook hoge 

maatschappelijke kosten. Door op tijd een mentor in te zetten, namelijk als het kind nog 12 

of 13 jaar is en nog te beïnvloeden is, kunnen de ouders de controle behouden en blijft de 

positieve leerattitude van het kind bewaard. De mentor bezoekt het kind wekelijks thuis en 

heeft daardoor ook contact met de ouders. Daarnaast heeft hij contact met de klassenmentor 

van de school. Hij ziet erop toe dat de leerling voldoende tijd aan zijn huiswerk besteedt, 

helpt hem bij een adequate aanpak van zijn huiswerk en bespreekt eventuele problemen op 

school met de ouders thuis. Zo nodig kan hij helpen bij het vinden van een zinvolle vrije-

tijdsbesteding, zoals deelname aan sport of hobby in verenigingsverband.  

 

De thuismentor bezoekt het kind zo’n anderhalf jaar, namelijk het eerste jaar van de brugklas 

en het eerste halfjaar van de tweede klas, totdat zijn pupil in staat is om op eigen kracht ver-

der te gaan. De thuisbezoeken duren 1 à 1,5 uur. Om zijn werk goed te kunnen doen, is de 

mentor gedegen opgeleid, geduldig en in staat het kind te motiveren.  

 

Wat is en doet School’s cool Westland? 
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School’s cool Westland is opgezet als een 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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