
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

Wil jij deel uit maken van een de groep vrijwilligers Schoolmaatjes ONS in het Westland?  
 

 
Wij zoeken Schoolmaatjes die:  

 Een brugfunctie vervullen tussen school en gezin;  

 Laten zien hoe ouders met school kunnen samenwerken; 

 Een vertrouwensband opbouwen met ouders; 

 Een respectvolle benadering hebben op basis van gelijkwaardigheid; 

 Samen met ouders kijken wat het kind nodig heeft en waar nodig het kind helpen met huiswerk; 

 Met de ouders meegaan naar oudergesprekken op school en deze gesprekken naderhand verduidelijken; 

 Schriftelijke informatie vanuit school helpen verduidelijken; 

 Zaken niet overnemen, maar meedenken met het gezin en zelfredzaamheid bevorderen. 
 

         Schoolmaatjes hebben: 

 Voldoende levenservaring en een goede ontwikkeling op sociaal emotioneel gebied; 

 Inzicht in ouderbetrokkenheid en in het Nederlands onderwijssysteem; 

 Voldoende reflectievermogen en een open houding voor feedback. 

 

         Gevraagde inzet: 

 Een jaar lang wekelijks bezoeken van het gezin (tijdsinvestering ongeveer 2 uur per week); 

 Incidenteel meegaan naar gesprekken op school; 

 Regelmatige terugkoppeling naar de coördinator; 

 Twee trainingsavonden voorafgaand aan het project, op 16 en 22 januari 2020; 

  Drie intervisiebijeenkomsten en twee nascholingsavonden tijdens het projectjaar (planning in overleg). 

        
        Op jouw lijf geschreven? Neem contact op met: 

 
Marina Stolk (Schoolmaatjes ONS! coördinator Westland) 
Tel: 06-30 30 80 77 
Email: marinastolk@schoolmaatjesONS.nl 
Of kijk op onze website www.schoolmaatjesONS.nl  

 

 

 

 

Schoolmaatjes ONS! zijn vrijwilligers, als bruggenbouwer tussen Ouders van Nieuwkomerskinderen en School. 
In februari 2020 starten wij een nieuw project in Westland. 

 
Als schoolmaatje help je nieuwkomers van vluchtelingenachtergrond om beter te communiceren en gelijkwaardig samen 

te werken met de school van hun kinderen. Deze samenwerking is voor veel nieuwkomers niet vanzelfsprekend.  
Maar voor hun kinderen, die meestal veel hebben meegemaakt en hier met een achterstand beginnen, is het van groot 

belang dat er een goede samenwerking ontstaat tussen hun ouders en hun school. 
 

De gemeente Westland en Fonds1818 ondersteunen ons werk. 
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