
 
School ’s cool Nijmegen zoekt een Netwerker voor haar Bestuur 

 

Wat is School ’s cool? 

School ’s cool Nijmegen biedt jongeren die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan (12+ 

programma) en jongeren verder in het voortgezet onderwijs (14+ programma) een steuntje in de rug 

om de kansen op een goede schoolloopbaan te vergroten. School ’s Cool Nijmegen is een 

vrijwilligersorganisatie. 
 

Een goede start in het voortgezet onderwijs is van belang voor de verdere schoolloopbaan. School ’s 

cool levert een bijdrage aan het voorkomen van zitten blijven, ‘afstromen’ of schooluitval. School ’s 

cool Nijmegen begeleidt jaarlijks ongeveer 120 koppels van jongeren en mentoren. In de Wijchen en 

Lingewaard hebben ca. 30 jongeren een mentor. 
 

Leerlingen die willen leren, maar extra begeleiding of hulp nodig hebben worden gekoppeld aan een 

vrijwillige mentor. Deze mentor komt wekelijks bij de jongere thuis (of op school). De jongere krijgt 

positieve aandacht en leert praktisch plannen, organiseren, studeren, maar ook om sociaal sterker te 

staan. Daarnaast vormt de mentor als nodig een schakel in de communicatie tussen leerling, ouders 

en school. 

 

Nieuw bestuurslid 

Het bestuur van School ’s cool Nijmegen bestaat momenteel uit 5 leden en zoekt een nieuw 

bestuurslid. Wij zijn op zoek naar een netwerker, die graag zijn skills inzet voor School’s Cool  en 

daarmee het bestuur kan aanvullen.  
 

Wat doet het bestuur? 

o.a. 

• Bewaken en stimuleren van continuïteit en ontwikkeling van de stichting. 

• Vaststellen van de koers van de stichting op hoofdlijnen en de kaders waarbinnen de 

programmaleiding de gemandateerde verantwoordelijkheden en taken uitvoert.  

• Toezicht houden op de uitvoering en beleid. 
 

Wie zoeken we? 

Uiteraard verwachten we dat je je verbonden voelt met de doelstellingen en de doelgroep van School’s 

cool Nijmegen.  Dat je iemand bent die graag een actieve bijdrage levert in de ontwikkeling van de 

stichting. We zoeken iemand die de huidige bestuursleden met zijn profiel aanvult. Misschien heb je 

een netwerk in het bedrijfsleven in deze regio, je bent in ieder geval een netwerker en vind het leuk 

om dit actief in te zetten voor School’s Cool voor een periode van (tenminste) 4 jaar.  

School’s Cool is een professionele en informele vrijwilligersorganisatie. Deel uitmaken van het bestuur 

is boeiend en geeft veel voldoening. We vergaderen zo’n 6 keer per jaar. Daarnaast hebben we een 

aantal momenten in het jaar dat we gezellig bijeenkomen met alle vrijwilligers van School’s Cool. We 

vinden dat belangrijk! 
 

Ben je geïnteresseerd? Graag ontvangen we je reactie voor 21 januari 2019 

Voor informatie of reageren op de vacature kunt je contact opnemen met Bert Lunshof, penning-

meester bestuur School’s cool Nijmegen. B.lunshof@metameer.nl, voor meer informatie kun je ook 

terecht bij Erna van den Brink, manager, e.v.d.brink@schoolscoolnijmegen.nl,  

telefoon: 06 5138 5741.  
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Website: www.schoolscoolnijmegen.nl  

http://www.schoolscoolnijmegen.nl/

