Aan de direc es/interne begeleiders voor scholen van primair onderwijs
in de gemeente Dronten
Dronten, 31-05-2021
Geachte collegae,
Via deze brief willen we jullie informeren over het ‘School ’s cool-project’.
Dit project is bedoeld voor kinderen uit groep 8 die naar de brugklas met meer of minder
zorg over hun perspec even in het voortgezet onderwijs.
Als het kind en de ouder(s) dat willen. krijgt het 1 ½ jaar begeleiding van een thuismentor –
1 ½ uur per week
Citaat uit het persbericht:
Als thuismentor begeleid je een kind dat een extra steuntje nodig hee bij de overstap van de
basisschool naar het voortgezet onderwijs en deze steun of s mulans niet of onvoldoende van thuis
kan krijgen. Een goede start in het voortgezet onderwijs vermindert het risico op schooluitval in een
latere fase. Een thuismentor kan het kind in grote mate helpen bij het maken van die goede start.
Na een periode van voorbereiding starten wij deze week met een kennismakingsbijeenkomst voor de
10 thuismentoren die zich aangemeld hebben – een bemoedigend groot aantal!
Dit bericht is bedoeld om jullie verder bij te praten over de opstart van de procedure:
Wij hebben de ambi e (ondanks de jdsdruk) om begin volgend schooljaar te starten met School’s
cool in Dronten.
Welke leerlingen komen in aanmerking:
▪
▪
▪
▪
▪

het betre een leerling van groep 8;
de leerling func oneert redelijk in groep 8 maar vertoont signaalgedrag:
door persoonlijke aanleg of gezinsomstandigheden loopt hij of zij risico op schooluitval;
het schooladvies voor de vervolgopleiding is regulier voortgezet onderwijs, waarbij voorrang
voor leerlingen met advies v.o. traject 1 of 2 VMBO en in bijzondere situa es TL.
achterstand in één of meer vakken;
gedragsproblemen als faalangst, meeloper, weinig weerbaar, c.s.;

Tevens dient een aanmelding te voldoen aan 2 van de volgende voorwaarden:
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achterstand in cogni eve, sociale en motorische ontwikkeling van het kind;
niet of slecht beheersen van de Nederlandse taal door de ouders;
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laag inkomen, tot 120% van bijstandsniveau;

ti

•

Wanneer er op uw school kinderen zijn, die gebaat zijn bij begeleiding door thuis-mentoren dan kunt
u hen aanmelden bij de coördinator van School’s cool – Sjoerd Feenstra (sj.feenstra@solcon.nl.).
Wel moet er daarvoor door de basisschool toestemming gevraagd zijn aan de ouders en het kind zelf
uiteraard om mee te doen aan deze vorm van ‘thuis-mentoraat’.
Samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs in de stuurgroep ‘School ’s cool Dronten” wordt
gekeken of de aanmeldingen aan de criteria voldoen.
Bij posi ef besluit wordt er een mentor aangewezen en regelt School ’s cool een
kennismakingsgesprek met de ouders en hun kind, de mentor en een vertegenwoordiger van de
betrokken basisschool.
Wij hebben de hoop en verwach ng dat we in het nieuwe schooljaar kunnen starten met ca. 6
kinderen.
Indien mogelijk willen we nog voor de start van het nieuwe schooljaar voor de aangemelde mentoren
een tweetal scholingsbijeenkomsten organiseren.
Voor meer informa e verwijzen we naar de meegestuurde yers.
Voor eventuele vragen kunt u bij mij terecht, bij mw. Marjon Lee ink-Kusters uit Dronten
(coördinatoren) of bij dhr. Werner Nijdam, directeur SBO-school De Driemaster.
Hij is ini ator van ‘School ’s cool’ in Lelystad en maakt deel uit van de stuurgroep ‘School’s cool’
in Dronten.
Hieronder vindt u nog de verwijzing naar de site van de landelijke organisa e.
In afwach ng van uw reac e(s)
Met vriendelijke groet,

Marjon Lee ink
Sjoerd Feenstra,
Dronten
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www.schoolscoolnederland.nl.

