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Betreft: Coach4You 2019/2020
Purmerend, 1 november 2018.
Geachte naam directeur/ intern begeleider,
Vrijwilligers van het Gilde Purmerend en Omstreken geven al vele jaren hun kennis en ervaring door aan
iedereen die de Nederlandse taal beter wil beheersen of zich wil bekwamen in het gebruik van
computers, tablets etc. Het Gilde P&O is in 2017 met een pilot gestart in Purmerend met het landelijk
project Coach4You ten behoeve van basisschoolleerlingen groep 8. Het project is in 2018 daadwerkelijk
van gestart gegaan dankzij de subsidie van het Oranjefonds.
Wij zijn bijzonder verheugd u te kunnen melden dat we in juni 2018 zijn gestart met de ondersteuning
van een nieuwe groep basisschoolleerlingen uit groep 8. Ook in juni 2019 zal bij voldoende belangstelling
weer een groep starten.
Coach4You richt zich op kinderen van groep 8 die een steuntje in de rug nodig hebben bij de overgang
van de basisschool naar de brugklas. De ondersteuning is erop gericht dat de leerling succesvol het
eerste jaar van de middelbare school doorloopt. Voortijdig school verlaten, afzakken naar een lager
niveau proberen we tegen te gaan.
Het Gilde beschikt over een aantal enthousiaste vrijwilligers, veelal met een achtergrond in het
onderwijs die zich willen inzetten als Coach4You -coach. Alle coaches hebben deelgenomen aan de
verplichte coachtraining en beschikken over de verplichte VOG.
De coach bezoekt de leerling wekelijks thuis en biedt coaching op maat. De coaching eindigt aan het
begin van het tweede jaar van de middelbare school of, in overleg met leerling en ouders, zoveel eerder
als gewenst is.
De leerkracht van groep 8, de IB-er en de ouders die vinden dat de leerling extra ondersteuning bij de
overgang naar de brugklas kan gebruiken, kunnen een kind aanmelden. Het gaat dan om leerlingen die
het in groep 8 redelijk tot goed meekomen maar het risico lopen in het middelbaar onderwijs onder hun
niveau te presteren met het risico af te stromen naar een lager niveau. Leerlingen met een zorgindicatie

of hulpverlening bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school behoren niet tot de
doelgroep. Uiteraard is bij verwijzing afstemming tussen school en ouders van groot belang.
Een paar voorbeelden van redenen verwijzing van de afgelopen twee jaar:
-

een kind met een beperkte begeleiding door de ouders als gevolg van een scheiding;
een kind een beperkt concentratievermogen;
een faalangstig kind;
een kind waarvan de ouders nieuwkomers in Nederland zijn en het Nederlandse schoolsysteem niet
kennen;
de aanwezigheid van een ander kind in het gezin dat veel extra aandacht van de ouders vraagt.

Voor meer informatie over het project verwijs ik u naar www.gildepurmerend.nl/coach4you
Wilt u leerlingen voordragen voor begeleiding door een coach van Coach4You in het schooljaar 2019 –
2020 dan verzoeken wij u per leerling bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en deze voor 15 april
2019 te retourneren aan Marjan Hendriks. In mei/juni 2019 volgt dan de matching van leerlingen en
coaches. Het kennismakingsgesprek tussen leerling, ouders, leerkracht en coach vindt in de tweede helft
van juni plaats.
Kent u het project nog niet of wilt u meer weten dan willen wij het project graag toelichten in een
(kennismaking)gesprek met u en de intern begeleider(s) van uw school. Ook kunnen we dan mogelijke
vragen van u beantwoorden. Deze vragen kunt u ook per mail stellen aan de coördinator.
Met vriendelijke groet,

Marjan Hendriks-Pille, coördinator
E-mail: marjan.coach4you@gmail.com

bijlage: aanmeldingsformulier

