Vrijwilligersvacature mentor School’s cool Leiden
Ben je voor enkele uren per week beschikbaar om bij te dragen aan meer kansen voor kinderen?
Denk je erover om je in te zetten voor School’s cool? Bel/app/mail ons om een keer kennis te maken.
Goed om te weten:
Het programma: School’s cool koppelt vrijwillige mentoren aan tieners die de overstap van het
basisonderwijs naar de middelbare school gaan maken of net hebben gemaakt. Het gaat om jongeren
voor wie ondersteuning van ouders en anderen uit diens omgeving even niet (voldoende) aanwezig is.
Een mentor biedt deze jongere ondersteuning bij het ontdekken van interesses en talenten. Een mentor
luistert, denkt mee, is betrokken. De jongere krijgt desgewenst hulp bij het plannen van huiswerk, bij
het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs en meer. Uit onderzoek blijkt dat mentorprojecten
zoals School's cool de kans op een succesvolle schoolloopbaan vergroten.

Jouw rol als vrijwilliger: Als vrijwillige mentor bij School’s cool motiveer je een jongere het beste uit
zichzelf te halen. Jij bent een vrijwilliger met tijd, aandacht en een frisse blik gericht op de toekomst.
Jij ziet de kwaliteiten van de jongere en ondersteunt bij het ontdekken van zijn of haar interesses en
talenten. Je spreekt een jaar lang, eens per week met de jongere af. Je ondersteunt hem/haar bij het
stellen van doelen, het zetten van stappen, het plannen van het huiswerk en ondersteunt bij de
overgang naar een nieuwe school. Samen ondernemen jullie motiverende, leerzame en zinvolle
activiteiten. En er is regelmatig contact met de school en thuis, om de beste ondersteuning te kunnen
bieden.

Wat we van je vragen:
o
o
o
o
o

Je bent ouder dan 18 jaar
Je woont in Leiden of omgeving
Je hebt affiniteit met jongeren
Je kunt gemakkelijk contact leggen
Je weet (uit ervaring) dat het lastig kan zijn
op school en je kunt uitdragen dat een
opleiding belangrijk is

o
o

Je bent minimaal een uur per week
beschikbaar voor het coachen
Je bent bereid je gedurende minimaal een
jaar aan het project te verbinden

Voor elke vrijwilliger vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. De kosten ervan zijn
natuurlijk voor ons.

Training, begeleiding en intervisie: Je staat er niet alleen voor als vrijwilliger van JES. Als mentor word
je goed voorbereid op de praktijk.
Je volgt een training, neemt deel aan thema- en
intervisiebijeenkomsten, volgt een (eenmalige, 1 uur durende) e-learning cursus Signaleren
(+certificaat) en kunt altijd beroep doen op een professional van JES. Een paar keer per jaar organiseren
we interessante bijeenkomsten voor onze vrijwilligers. Daar word je natuurlijk voor uitgenodigd.

Waar je aan de slag gaat: Je spreekt zowel thuis af bij de jongere, op school of jullie zijn samen op pad.
Dit is in de regio Leiden.

Meld je aan of stel je vraag bij:
Zeynep Uslu z.uslu@jesrijnland.nl 06 41 528 488
Anna van Damme a.vandamme@jesrijnland.nl 06 41 528 579

