RAPPORTAGE AFGESLOTEN PROJECT

1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Het Schoter
Telefoonnummer: 023-5258491
Contactpersoon m.b.t. dit project: Arjan van Waveren
2. Korte beschrijving doel en opzet van het project:
Achtergrond van het verzoek tot coaching
Een effectief mentorprogramma voor de vierde klas leerling (havo en vwo) waarin de
mentor in verbinding is met zijn leerlingen. Uitgangspunt van de coaching is het
aanreiken van handvatten aan de mentor van havo 4 en vwo 4 om zo contact te maken
met de leerling. Hij is in verbinding met zijn leerlingen en weet hen te inspireren en te
motiveren. Het gaat met name om de leerlingen die motivatieproblemen hebben en
niet in de juiste leerhouding staan. Uitgangspunt van de coaching/training is een
verdieping van de volgende competenties:
 inter-persoonlijk;
 pedagogisch;
 reflectie en zelfontwikkeling.

3. Is het doel van het project gehaald? Graag een toelichting hierop en een beschrijving van de
opbrengst.
De trainingen zijn door Ingrid van Essen verzorgd.
Dit is in groepsverband gedaan met de mentoren van 4 havo en 4 vwo, maar wat het meeste heeft
opgeleverd is het coachen on the job. Mentoren hebben lesbezoek gehad tijdens mentorlessen
van Ingrid van Essen, met aansluitend gesprek en persoonlijke feedback over het maken van
contact met de mentorleerlingen. Ingrid heeft op dit terrein veel expertise en heeft onze
mentoren hierin goed weten te begeleiden, zowel mondeling als met materiaal om te gebruiken in
gesprek met de leerlingen.
Een aanvullende opbrengst is geweest het samenstellen van een uitgebreide mentormap met
materiaal dat mede ontwikkeld is door Ingrid van Essen of in samenspraak met haar. Deze map is
vanaf 2015-2016 in gebruik voor klas 4 havo en 4 vwo, maar nu ook in andere klassen. De map
bevat materiaal voor:
-kennismaken
-plannen
-motiveren
-feedback geven aan elkaar
-complimenten even
-..etc
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4. Hoeveel leerlingen en/of medewerkers zijn erbij betrokken geweest?
Alle 4 havo en 4 vwo klassen en mentoren. Dit waren 6 klassen in totaal, ca. 150 leerlingen. En 6
mentoren, met de coördinatoren havo en vwo.
5. Is er samengewerkt met andere scholen? Zo ja, met welke scholen en hoe?
Ingrid van Essen was toen ook nog werkzaam op het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp.
Tussen het Schoter en het HL is hierdoor over weer contact geweest en zijn ervaringen
uitgewisseld.

6. Op welke manier kan de opbrengst van het project van nut zijn voor andere scholen?
Onze mentormap met allerlei mentormateriaal is vrij beschikbaar.

7. Zijn de uitgaven volgens de begroting geweest? Graag een specificatie en een toelichting hierop.
Niet helemaal, kosten zijn met name de kosten voor inhuur van Ingrid van Essen geweest.
Factuur, bekend bij SWV, is onder bijgevoegd. Factuur is hoger uitgevallen dan vooraf gedacht.
Aanvullende kosten ivm facilitering in uren voor docenten heeft Het Schoter voor rekening
genomen.

8. Wordt het project voortgezet als de bijdrage van het SWV gestopt is?
De mentormap wordt nu breder ingezet, en motivatie en presteren krijgen ook een breder vervolg
in het kader van passend onderwijs:
het ontwikkelen van een eigen pedagogisch concept voor Het Schoter.

Begroting vooraf: De kosten voor dit project bedragen in totaal:
Inzet coordinatoren en teamleider (20 uur * 60)
Externe ondersteuning
Extra inzet mentoren (6 mentoren * 6 uur * 50)
Totaal

1200 euro
4500 euro
1800 euro
7500 euro

2

Factuur Ingrid van Essen:

3

