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Wat vraagt het van jou:
 

   Inzet van 1  1,5 uur per week, na  
school- of werktijd

   Contact onderhouden met school en 
ouders

Wat brengt het jou:
   Deskundigheidstraining en boeiende 

thema-avonden
   Leuke contacten en uitstapjes met an-

dere MentorMaatjes uit de wijk
   Mooie leerervaring en het staat goed  

op je cv

Van de oudste leerling op de basis
school naar de brugpieper van het 
voortgezet onderwijs. Weet jij nog 
hoe dat was? Deze overstap is voor 
leerlingen soms lastig. Deze leer
lingen wonen ook in Boschveld en 
wij zoeken MentorMaatjes die ze 
helpen. 

Humanitas, BBS Boschveld en 
Welzijn Divers slaan in deze pilot 
de handen ineen om Een Nieuwe 
Stap op lokaal niveau tot een succes 
te maken. Een Nieuwe Stap helpt 
leerlingen die begeleiding nodig 
hebben bij de overstap van basis- 
naar voortgezet onderwijs door een 
MentorMaatje te koppelen aan een 
leerling die extra steun nodig heeft. 

Woon jij in Boschveld? Werk je? 
Studeer je? Ben je tussen 
18 en 35 jaar? Wil jij dat 
steuntje in de rug zijn 
voor een leerling uit 
Boschveld? Jij kunt een 
rolmodel zijn!

Je richt je op het verbeteren van 
schoolprestaties en plannen van 
huiswerk. 
Daarnaast bespreek je wat de leer-
ling belangrijk vindt in de omgang 
met anderen. Door je gedrag heb je 
een positieve invloed op de leerling 
en versterk je schoolse en sociale 
vaardigheden.
 
Wil je graag jouw steentje bijdragen 
in deze wijk? Dit is jouw kans!



Bij Een Nieuwe Stap zoeken we een MentorMaatje die perfect bij jou 
past, die je begrijpt en die jou steunt. Jouw MentorMaatje heeft deze 
overstap nog niet zo heel lang geleden meegemaakt en kan je dus als 
geen ander steunen. Een Maatje is alleen aan jou gekoppeld.

Lijkt het je wat? Bespreek het met je meester of juffrouw, dan 
meldt die jou bij Een Nieuwe Stap aan.

Aanmelden kan bij: Viola Majoie, Cordinator MentorMaatjes 
Humanitas, Afdeling s-Hertogenbosch. Tel. 06-12778026. 
E-mail: mentormaatjes.db@humanitas.nl.

Woon jij in Boschveld?
Ben je leerling in groep 8 van Kindcen-
trum Boschveld of Kindcentrum De 
Kwartiermaker? Vind je de overstap 
naar het voortgezet onderwijs ook 
spannend?

Dan is Een Nieuwe Stap iets voor jou!
Met iemand uit jouw wijk bereid jij je 
voor op de overstap naar de brugklas.
Je kunt van alles bespreken, zoals: 

  Hoe moet ik plannen?
  Hoe beheer ik mijn agenda?
  Hoe ga ik leren?
   Hoe kan ik nieuwe vrienden  

maken?

Vr Boschveld, dr Boschveld!
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