Eerste van vier trainingsavonden op 26 april

School’s cool Velsen zoekt nog enkele mentoren
VELSEN – Het project School’s cool zoekt nog enkele mentoren voor het nieuwe
schooljaar. Zij krijgen in de periode apriljuni vier trainingsavonden aangeboden,
waarmee zij goed voorbereid dit waardevolle vrijwilligerswerk kunnen doen.
Het preventieproject School’s Cool biedt mentorbegeleiding aan kinderen, die door persoonlijke
omstandigheden extra risico lopen op schooluitval. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit
gezinnen die onvoldoende zijn geïntegreerd in de Velsense samenleving, die de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen of waarvan één van de ouders ontbreekt.
Met steun van de mentor leert de leerling het hoofd koel te houden onder de veranderde
omstandigheden. Hij of zij leert zijn tijd in te delen, bij te blijven met alle vakken en op tijd
vragen te stellen. De begeleiding start aan het einde van groep 8 en loopt in de regel af als de
leerling in de tweede klas van het voortgezet onderwijs zit en zijn draai gevonden heeft.
Vorig jaar is School’s cool in Velsen succesvol van start gegaan. De eerste lichting mentoren is
gekoppeld aan brugklassers, die hun steun goed kunnen gebruiken. School’s cool is nu op zoek
naar nog enkele vrijwilligers voor het nieuwe schooljaar. Zo kunnen alle aangemelde leerlingen,
die op het punt staan de overstap te maken naar het middelbaar onderwijs, nog voor de zomer
worden gekoppeld aan een mentor.
Als vrijwilliger gaat u in de regel eens per week op huisbezoek en ziet u erop toe dat het kind
voldoende tijd aan zijn huiswerk besteedt. U bespreekt de schoolkwesties van uw pupil zowel
met de ouder(s) als met de klassenleraar op school en vergezelt de ouders desgewenst naar
ouderavonden.
Uitgebreide kennis van het onderwijs en ervaring zijn niet nodig voor dit dankbare
vrijwilligerswerk., Affiniteit met de leeftijdsgroep, inlevingsvermogen en een beetje
levenservaring zijn voldoende.
Onder de huidige groep bevinden zich ook vrijwillig mentoren, die van hun werkgever voor de
begeleiding project één uur per week vrijaf krijgen. Dit is een mooie vorm van lokaal en
maatschappelijk betrokken ondernemen, die School’s cool ook graag bij andere Velsense
werkgevers wil introduceren.
De eerste van de vier trainingsavonden is op maandag 26 april. Voor meer informatie over het
project en het mentorschap, zowel voor individuele vrijwilligers als bedrijven, zie
www.schoolscoolvelsen.nl of bel 023 539 26 64 (Study Consultancy Velserbroek).

