Thuismentor School’s cool
School’s cool helpt kinderen bij de overgang van de basisschool
naar het voortgezet onderwijs. Uw kind wordt begeleid door een
mentor van School’s cool. Dit is de thuismentor. De naam en het
telefoonnummer van deze thuismentor kunt u verderop in deze
folder noteren.
Wanneer?
De thuismentor maakt met u en uw kind afspraken voor de
wekelijkse bezoeken bij u thuis. Welke dag en welke tijd? Een bezoek
duurt ongeveer 1½ uur. Eén van de ouders moet op dat moment
ook thuis zijn. Tijdens de schoolvakanties komt de thuismentor in
principe niet op bezoek. De bezoeken van de thuismentor beginnen
aan het einde van het schooljaar in groep 8.
Wat?
Samen met uw kind, met u en de leerkracht van groep 8 wordt
afgesproken waar de thuismentor uw kind bij zal helpen. Meestal
gaat het om het oefenen met zelfstandig leren, huiswerk plannen
en met de agenda omgaan. Het
is belangrijk dat er voor uw kind
een rustige werkplek in huis is en
dat u belangstelling toont voor
wat uw kind op school doet. De
thuismentor ondersteunt u als
ouder(s) ook en geeft
handvatten en tips, zodat u na
afloop van het traject zelf met
de begeleiding door kunt gaan.
Het is belangrijk om te weten dat
School’s cool geen
huiswerkinstituut is. Dat wil niet
zeggen dat de thuismentor nooit met het huiswerk helpt.
Hoe?

Meestal heeft de thuismentor bij ieder bezoek eerst samen met u en
uw kind een klein gesprekje om te horen hoe het de week ervoor is
gegaan. Regelmatig heeft de thuismentor contact met de
schoolmentor om te horen hoe het op school gaat.
Wat nog meer?
De thuismentor gaat ook samen met u en uw kind op zoek naar een
leuke hobby of sport als die er nog niet is, want een goede vrije
tijdsbesteding heeft meestal een gunstige invloed op de
schoolresultaten. De thuismentor is ook iemand aan wie uw kind
raad kan vragen, of aan kan geven wanneer hij/zij zich niet op zijn
gemak voelt op school.
De thuismentor gaat vertrouwelijk om met de informatie. Dat
betekent dat hij/zij hierover niets aan iemand anders zal vertellen
zonder uw toestemming en/of die van uw kind.
Einde begeleiding
In het tweede jaar op het voortgezet onderwijs, rond de
herfstvakantie, stopt de begeleiding door de thuismentor. Uw kind is
dan meestal wel gewend aan de nieuwe school en de planning en
het maken en leren van huiswerk en u als ouder weet dan hoe u uw
kind het beste verder kunt begeleiden.
Afspraak wijzigen
Als een afspraak niet door kan gaan, moet de thuismentor dit op tijd
weten en kunt u met hem/haar een nieuwe datum plannen.
Naam thuismentor:

Tel.nr.:

Dronten
School’s cool Dronten

VOOR EEN SNELLE EN GOEDE START IN HET
VOORTGEZET ONDERWIJS

Gemeente Dronten
Coördinatoren:
Sjoerd Feenstra : 06 23253235
Marjon Lee ink-Kusters 06 48042001
E-mail:
sj.feenstra @solcon.nl
marjonlee inkkusters@hotmail.com

Informatie voor ouders van een kind
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dat mee doet aan School’s cool

