
Een coach voor brugklassers 

De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is niet altijd even gemakkelijk. Een 

andere school, nieuwe klasgenoten en verschillend onderwijssysteem kan voor sommige 

leerlingen erg wennen zijn. 

 

Hulp bij... 

Om leerlingen die hier moeite mee hebben te ondersteunen, willen enthousiaste  

vrijwillige jongerencoaches zich graag voor hen inzetten. Zij komen graag wekelijks een 

uur thuis of op school om brugklassers te helpen bij het: 

 Plannen en organiseren van het (leer)huiswerk; 

 Leren leren. Hoe doe ik dat?; 

 Socialiseren: hoe vind ik mijn draai in de klas? 

 Omgaan met gevoelens en situaties. 

 

Een jongerencoach kan een jaar in beeld blijven, afhankelijk van de behoefte van de  

leerling.  

 

De rol van de coach 

Een coach is niet een bijlesinstructeur of docent. Hij of zij kan wél adviezen geven over 

een aanpak, als sparring partner fungeren en begeleiden naar mogelijkheden of  

alternatieven. De coach zoekt samen naar oplossingen die passen bij de leerling. 

 

Een vereiste is dan wel dat de leerling ook zelf gemotiveerd is om met de coach aan de 

slag te gaan. 



Waar? 

Een coach kan bij de leerling thuis komen (mits een van de ouders aanwezig is), op school 

met de leerling afspreken, bij Stichting Mikado of op andere openbare plekken.  

 

Wanneer? 

Wanneer de coach en de leerling afspreken is altijd verschillend. In overleg met ieders 

agenda en plannen, kan een wekelijkse dag/tijd worden afgestemd. 

 

Kosten? 

Een jongerencoach zet zich vrijwillig vanuit enthousiasme en passie in en is daarom  

geheel gratis. 

 

Aanmelden of meer informatie? 

Stuur dan een berichtje naar Bart Hoesté via b.hoeste@mikado-welzijn.nl of stuur een 

whatsapp bericht naar 06 - 107 22 666. 

 

Werkwijze aanmelding 

Bij interesse zal er een kennismakingsgesprek worden gepland met de coördinator. 

Hij/zij kijkt welke coach het beste bij het kind past. Na het kennismakingsgesprek zal 

een coach ingelicht worden, die vervolgens met de leerling afspreekt. 

 

Over jongerencoaching 

Jongerencoaching de Liemers is een jongerenproject van Stichting Mikado, voor jongeren 

tussen 11 en 27 jaar die ondersteuning behoeven. Hiervoor wordt er samengewerkt met 

verschillende organisaties zoals het Candea College. 


