
Wat doet de thuisbegeleider/thuismentor:
De thuisbegeleider/thuismentor gaat aanvankelijk
wekelijks op bezoek bij de leerling. Hierbij wordt
de leerling geholpen met schoolzaken zoals:
- Het plannen van de tijd voor het huiswerk
- Het goed in delen van het huiswerk
- Het leren leren van huiswerk
- Op tijd vragen stellen op school
- Bij te blijven met moeilijke vakken

Met deze individuele aandacht helpt de School’s cool 
thuisbegeleider/thuismentor de leerling vaardigheden te 
ontwikkelen die nodig zijn om goed te presteren op school.
Het project wordt alom gewaardeerd door zijn werkwijze
en mooie resultaten.

Leerling:
“Ik heb beter 
leren plannen 

en mijn huiswerk 
beter leren 
verdelen”

Ouders:
“Wat zijn 

we blij met 
deze steun 
voor onze 
dochter!”

Lekstroom

Ons team van thuisbegeleiders nodigt u uit om een brugklasleerling, 
die extra steun kan gebruiken onder uw hoede te nemen door 
regelmatig bij de leerling thuis werkgesprekken te houden.

Nieuwegein@lekstroomschoolscool.nl
IJsselstein@lekstroomschoolscool.nl ∞ Houten@lekstroomschoolscool.nl



Lekstroom School’s cool
Lekstroom School’s cool is sinds 2011 een vrijwilligersproject dat thuisbegeleiders 
koppelt aan leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij de overgang 
naar het voortgezet onderwijs. Dit regionale project maakt deel uit van School’s cool 
Nederland. Het doel van het School’s cool Nederland programma is het vergroten van 
het schoolsucces van deze groep brugklasleerlingen. 

Waar gaan de werkgesprekken over?
Zoals reeds gezegd: Een thuisbegeleider biedt een leerling een steuntje in de rug bij de 
overstap naar het voortgezet onderwijs. Een thuisbegeleider leeft met zijn leerling mee 
en geeft tips en goede raad. Het gaat vooral om steun bij het leren omgaan met alle 
nieuwigheden in de brugklas. Hoe plan je je huiswerk en hoe kun je jezelf overhoren? 
Maar ook aandacht voor het belang van vragen stellen op school, het oplossen van 
problemen en de waarde van het goed besteden van vrije tijd. Indien wenselijk overlegt 
de thuismentor met toestemming van de ouders met docenten over de prestaties van 
de leerling. Zo nodig kan de thuisbegeleider ouders extra ondersteunen door mee te 
gaan naar een gesprek op school of ouderavond. 

Welke steun krijgt de thuisbegeleider?
Vanuit Lekstroom School’s cool is 
er een persoonlijk startgesprek en 
inwerkperiode. Tijdens de gezamenlijke 
bijeenkomsten wordt er met elkaar 
overlegd en aan elkaar raad gegeven. 
Daarnaast staat de coördinator van 
de begeleiders altijd klaar om raad en 
adviezen te geven. Deze coördinator kijkt 
regelmatig samen met de thuisbegeleider 
welke steun de betreffende leerling 
behoeft en hoe die steun het beste 
gegeven kan worden.

Leerling:
“Het is goed 
voor mijn
toekomst!”

Mentor:
“Ik ga 100% 
voor mijn 
leerling!”

Voor informatie: www.lekstroomschoolscool.nl ∞ www.schoolscool.nl


