SCHOOL’S COOL AMSTERDAM HELPT KINDEREN VERDER

Kinderen koppelen aan vrijwillige
mentoren

Kinderen krijgen meer
zelfvertrouwen en
presteren beter op school

Voorkomen van voortijdig
schoolverlaten

“Ik kwam terecht bij School’s cool en ik werd direct enthousiast! De combinatie van de
leeftijds groep, de te besteden tijd per week en het doel was voor mij doorslaggevend.
Goed te combineren met mijn studie en elke week ga ik met een goed gevoel weer naar huis!”
Kim van den Akker, 25 jaar en masterstudente Criminologie aan de
VU Amsterdam. Haar mentorleerling: Eliza, 13 jaar (groep 8).

WAAROM MENTOR WORDEN?
Als mentor kom je bij de leerling thuis en help je
bijvoorbeeld bij het leren plannen van het huiswerk of hoe je jezelf
zelf kunt overhoren en praat je met je pupil over van alles en nog
wat. Het is beslist geen bijles! Als mentor ben je op de hoogte
van allerlei aspecten in het leven van je pupil: omdat je daar over
de vloer komt maak je kennis met de thuissituatie, maar ook heb
je (incidenteel) contact met de school.

Je krijgt ondersteuning voor je mentorschap van School's cool
via je mentorcoördinator en in de vorm van intervisiebijeenkomsten,
trainingen en workshops. Daarnaast organiseert School’s cool
bijeenkomsten voor de gezelligheid en de sociale binding
van alle mentoren en vrijwilligers onderling,

Je hebt de kans om in het leven van een kind echt een verschil te
maken; zijn of haar situatie en perspectief ten goede te keren. Dat
geeft een enorm gevoel van voldoening.
Verder verbreed je je horizon door kennis te maken met een
andere wereld dan de jouwe en heb je de kans ook jezelf verder
te ontwikkelen!

Meer weten over School’s cool Amsterdam?
Bekijk deze video voor meer informatie!

Meld je nu aan als mentor!
Neem contact op via 020-6827007
of mail naar info@schoolscoolamsterdam.nl

