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Waarom deze Nieuwsbrief 

In Nieuwegein, IJsselstein en Houten begeleiden 30 thuismentoren wekelijks 34 (brugklas)leer-
lingen. Eens per jaar laten we met een Nieuwsbrief graag even van ons horen. Met enkele nieuw-
tjes over onze organisatie en vrijwilligers. En met een oproep voor meer vrijwilligers. Want om ons 
werk te kunnen blijven doen zoeken wij mentoren en mentor coördinatoren. Helpt u mee ze te vin-
den?  

 

Waar we voor staan 

School’s Cool ondersteunt met thuismentoren leerlingen voor wie het moeilijk is zelfstandig de 
start in het voortgezet onderwijs succesvol te doen verlopen. Deze brugklasleerlingen komen uit 
gezinnen waarvan de ouder(s) zelf onvoldoende in staat zijn  hun dochter of zoon te begeleiden bij 
de overgang naar het voortgezet onderwijs. Dit zijn bijvoorbeeld gezinnen die nieuw in Nederland 
zijn, die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, eenoudergezinnen of gezinnen waar deze 
steun om andere redenen niet direct voor handen is. 
 
 

 

 
Doel van School’s Cool Lekstroom is dat de leerling met individuele aandacht van de thuismentor 
de vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn om voldoende tot goed te presteren op school. De thuis-
mentor gaat (aanvankelijk) wekelijks op bezoek bij de leerling en helpt met schoolzaken zoals: 
- het plannen van de tijd voor het huiswerk 
- het goed indelen van het huiswerk 
- het leren leren van huiswerk 
- op tijd vragen stellen op school 
- bij te blijven met moeilijke vakken 
School’s Cool Lekstroom werkt samen met de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. 
De groep 8 leerkracht of intern begeleider in het basisonderwijs kan leerlingen voordragen voor 
een mentor van School's Cool. 

 
 

  



 

 

Ontwikkelingen School’s cool Lekstroom 

School’s Cool Lekstroom is sinds 2011 succesvol in Nieuwegein. Sinds augustus 2017 is gestart 
met de uitbreiding in Houten en IJsselstein. 

 
De begeleidingsperiode loopt van de maand augustus in de brugklas tot (gemiddeld) in de maand 
november/december in de tweede klas. In elk kalenderjaar worden dus twee groepen leerlingen 
begeleid, de brugklassers en de leerlingen in de eerste helft van klas 2. 

In 2018 werden door onze thuismentoren in totaal 35 begeleidingstrajecten uitgevoerd, 21 in Nieu-
wegein, 7 in IJsselstein en 7 in Houten. 

In de loop van komend schooljaar hopen we ook in Lopik te starten. 

Om alle aangemelde en geaccepteerde leerlingen te kunnen begeleiden zijn voldoende geschikte 
en enthousiaste mentoren nodig. Het aantal aanmeldingen van leerlingen ligt vrijwel altijd hoger 
dan het aantal beschikbare thuismentoren. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook altijd zeer welkom! 

 

Werk aan de winkel 

Bij School’s Cool Lekstroom draait de organisatie natuurlijk om onze vrijwilligers: de thuismentoren 
en mentor-coördinatoren. Het bestuur van de stichting regelt de zaken daar omheen.  

 

Afgelopen jaar is nieuwe privacy wetgeving van 
kracht geworden. Enkele maatregelen waren nodig 
om aan de wet te blijven voldoen, zoals aanpas-
sing van de website naar https en expliciete toe-
stemming voor gebruik van persoonlijke gegevens. 
Verschillende formulieren zijn hierop aangepast. 
Best een klus, waarvan de weerslag op onze web-
site te zien is onder het kopje „privacybeleid”. 

Ook onze organisatie kan niet zonder voldoende fi-
nanciële middelen. We zijn daarom heel blij met 
onze financiers (Samenwerkingsverband VO Zuid-
Utrecht, gemeente Nieuwegein, Stichting Kinder-
postzegels, Rabo Utrechtse Waarden en Rabo Sti-
muleringsfonds). We zijn erg blij met het vertrou-
wen dat onze financiers keer op keer in ons stellen. 
Het bestuur is met de gemeenten IJsselstein en 
Houten in gesprek over een bijdrage, nu steeds 
meer leerlingen uit die gemeenten een mentor krij-
gen.  

 

 

Ons bestuur bestaat uit Helen Jansen, secretaris, Bert Baars, penningmeester en Margreet Steen-
huisen, voorzitter.  

 

 
 

 
  



 

 

Mentoren en mentor-coördinatoren  

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwillige mentoren. Meer mentoren betekent dat we meer 
leerlingen kunnen helpen. Dit voorjaar bijvoorbeeld, meldden de Nieuwegeinse basisscholen maar 
liefst 17 nieuwe leerlingen aan, die allemaal baat zouden hebben bij begeleiding…….mits er vol-
doende vrijwillige mentoren zijn.  

Wat vragen wij van een mentor? Positieve aandacht voor de jongere, enthousiasme, en een flinke 
portie geduld, als het even kan gevoel voor humor. Je moet je kunnen inleven in een jongere. Van 
al onze mentoren vragen wij een VOG-verklaring en de meeste mentoren hebben een hogere be-
roepsopleiding of hoger. 
 
Welke steun krijgt de thuismentor? Een goede begeleiding vanuit School 's Cool met onder meer 
themabijeenkomsten. Vanuit School’s Cool Lekstroom is er een persoonlijk startgesprek en een 
inwerkperiode. Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten is er overleg en geeft men elkaar raad. Een 
mentor-coördinator staat altijd klaar om te luisteren en adviezen te geven.  
De mentor-coördinator kijkt regelmatig samen met de thuismentor aan welke steun de leerling be-
hoefte heeft en doe die het beste gegeven kan worden. Mentoren krijgen een onkostenvergoeding. 
Onze mentor-coördinatoren zijn de spil van de organisatie. Zij hebben allen een onderwijs (of wel-
zijns) achtergrond en zijn onmisbaar bij de werving en begeleiding van mentoren. Zij hebben hier 
een stevige klus aan, die ze met veel enthousiasme verrichten. 
  

Gerry van Duuren (links) is mentor-coördinator in Nieuwegein, Joop van Well (midden) neemt IJs-
selstein voor zijn rekening en Paul Reusch (rechts) Houten. Paul’s hoofdtaak is die van projectlei-
der en hij trekt de regionale uitbreiding van het project. Tot er in Houten een coördinator gevonden 
is neemt hij die taak waar. Gerry heeft laten weten deze zomer terug te treden als coördinator. Zij  
vervulde die taak meer dan vijf jaar. Ze blijft aan de organisatie verbonden als mentor, want dat 
contact met leerlingen wil ze echt niet missen! Gini Westera heeft Gerry jaren ondersteund en 
treedt ook deze zomer terug. Joop van Well volgde halverwege vorig jaar Wim van Miltenburg op 
als coördinator in IJsselstein.  
 
 



 

 

Vacatures voor mentoren en mentor-coördinatoren  

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwillige mentoren!  

Ook in het komende schooljaar willen we weer veel kinderen ondersteunen met een thuismentor.  

Heel vaak blijkt dat onze nieuwe mentoren al iemand kennen, die School’s Cool mentor is of is ge-
weest. Aangestoken door enthousiaste verhalen nemen ze dan contact met ons op. Kennen jullie 
iemand? Laat het ons weten! 

Voor meer informatie, kijk  op onze website voor de flyer: https://lekstroomschoolscool.nl/ 

En in Nieuwegein en Houten zijn we op zoek naar een mentor-coördinator. Ligt je hart bij het on-
derwijs? Wil je onze vrijwillige mentoren steunen met je kennis en kunde? Houd je wel van een uit-
daging? Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Paul Reusch reusc000@planet.nl 

 

School’s Cool Nederland 

School's Cool Nederland moest fors bezuinigen door het wegvallen van inkomsten. Tegelijk was er 
bij de 28 aangesloten (zelfstandige) School’s Cool vestigingen behoefte aan een effectievere en 
inhoudelijker samenwerking. Inmiddels is er een energiek nieuw „hands on” bestuur en een raad 
van toezicht, die de vestigingen vertegenwoordigd. Een enthousiaste landelijk coördinator is aange-
treden. En de vestigingen merken dat er een nieuwe verfrissende wind waait. Er zijn al enkele suc-
cesvolle landelijke bijeenkomsten gehouden, zoals over het werven, vinden en binden van vrijwillige 
mentoren, georganiseerd door School’s Cool Nijmegen. Mentor-coördinator Gerry van Duuren en 
Gini Westera (samen links, op de rug gezien) waren er bij. 
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En tot slot: surprise! 
 
Voor het eerst bood de Stichting Kinderpostzegels Nederland in 2018 aan scholen de 
gelegenheid om te kiezen voor „Lokaal besteden” van een deel van het ingezamelde 
geld. De Nieuwegeinse school de Evenaar koos School’s cool Lekstroom als lokaal 
goed doel, wat €1000,- opleverde. Hartelijk dank Evenaar en alle kinderpostzegels  
verkopende kinderen!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

School’s cool Lekstroom is één van de bijna dertig School’s cools in Nederland die allen een samenwerking 
zijn aangegaan in School’s cool Nederland: 

https://www.schoolscool.nl/home 

https://lekstroomschoolscool.nl 
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