EEN
GOEDE
START
MET EEN MENTOR VAN SCHOOL'S COOL

BESTE OUDER/VERZORGER,
Uw kind gaat straks naar de brugklas. Een spannende stap!
Een mentor van School’s cool kan daarbij helpen.
Wat doet een mentor van School’s cool?
De mentor biedt ondersteuning bij alles wat met school te maken heeft.
De ene leerling heeft daarbij een steuntje in de rug nodig met
het plannen van huiswerk of het leren voor toetsen. Een ander wil
juist werken aan meer zelfvertrouwen of sociale contacten.
Uw kind bespreekt met de mentor hoe het
op school gaat en welke hulp van de mentor
hij of zij nodig heeft. Samen maken ze een
plan van aanpak om bepaalde doelen te
bereiken. Het gaat erom dat uw kind met
plezier en succes naar school toe gaat.

HOE WERKT SCHOOL'S COOL?
We zoeken altijd naar een geschikte match met een van onze
goede opgeleide vrijwilligers. De ondersteuning begint vlak voor de
zomervakantie in groep 8 of bij de start in de brugklas. Het traject stopt
rond de kerstvakantie in de tweede klas. We werken altijd op maat: dit
betekent dat we de duur van het traject kunnen aanpassen.
De mentor komt elke week ongeveer een uur bij u thuis. Het kan ook zo
zijn dat uw kind en de mentor online of op school afspreken. Vaak gaat
de mentor ook mee naar een oudergesprek. Ook u kunt met vragen over
school bij de mentor terecht.
Kost een mentor geld?
Voor het gehele traject vragen we eenmalig een eigen bijdrage van
50 euro. Mocht dit financieel niet haalbaar zijn, dan is overleg mogelijk.
Bent u geïnteresseerd?
Laat dit zo snel mogelijk weten aan de leerkracht van uw kind.
We nemen dan contact met u op voor een nadere kennismaking.
Het is belangrijk dat uw kind zelf gemotiveerd is om met de coach aan de
slag te gaan.

Vragen of meer weten?
www.schoolscoolnijmegen.nl
tel: 06 - 83 33 70 92

info@schoolscoolnijmegen.nl

