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Het was weer een boeiend jaar! 
 
Waar te beginnen? Het belangrijkste is natuurlijk dat ondanks alle uitdagingen waarvoor
de kleine, maar zeer betrokken staf kwam te staan, het werk gewoon doorging. Ruim
140 leerlingen kregen dankzij de inzet van onze vrijwillige mentoren het steuntje in de
rug om overeind te blijven in het voortgezet onderwijs. Dit is de kracht van een
vrijwilligersorganisatie als School’s cool.
 
Naast onze vaste basis Nijmegen, werken we al weer enkele jaren in Wijchen en sinds
twee jaar ook in Lingewaard. Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies
van deze gemeenten en door de scholen van het Samenwerkingsverband V(S)O
Nijmegen en regio en OBC Huissen/Bemmel. 
Tot ons genoegen blijven al deze partners ons ook in 2020 subsidiëren. We moeten elk
jaar weer woekeren met de middelen,  en ook het werven van  fondsen is tijdrovend. 
 
Het initiatief van een doorgewinterde mentor, Anny Zelissen, leidde tot een werkbezoek
van de Nijmeegse wethouder van onderwijs, Grete Visser en beleidsambtenaar Sanne
Smeets. Ze toonden zich zeer geïnteresseerd. Voor ons is het natuurlijk belangrijk dat
het lijntje met de gemeente kort is. Ook met de gemeenten Wijchen en Lingewaard zijn
de relaties goed. 
 
Het echte werk wordt gedaan door de mentoren. Met als onmisbare basis de inzet van
de mensen van de staf. Op hen werd dit jaar wel de zwaarste wissel getrokken als gevolg
van ziekte in de programmaleiding. Maar uiteindelijk zijn we er heel goed uitgekomen. 
Na vele jaren van grote inzet en betrokkenheid  nam Carla Neelen tijdens een sfeervolle
bijeenkomst in juli afscheid van School´s cool Nijmegen. 
Antoinette Stam, Christianne Jennekens en Carolien Joosten kwamen het stafteam
versterken. Nu, aan het eind van het jaar, kunnen we constateren dat er weer een heel
sterk en enthousiast team staat om het werk in goede banen te leiden.

Terugblik 2019

lees verder op de volgende pagina

In april betrokken we een nieuw kantoor, in het gebouw vann Start-up Nijmegen, aan het
Stationsplein. Kleiner dan de Dobbelmannweg, maar met een compleet andere
uitstraling. We zijn er blij mee. 
 
Mentoren werken een-op-een met hun mentorleerling. Intervisiebijeenkomsten en
thema-avonden zijn belangrijk voor de noodzakelijke ondersteuning. Staf,
mentorcoaches en bestuur kwamen bijeen voor een strategiebijeenkomst, gefaciliteerd
door communicatiebureau Einder, in de persoon van Teun Boumans. Daarin stond
centraal de vraag wie wij voor ons zien als de jongeren die wij een vangnet bieden? Waar
ligt de grens voor de begeleiding die van een vrijwillige mentor gevraagd mag worden?
Bereiken we de leeringen voor wie wij er willen zijn?



 
 
Het bestuur kreeg in het begin van het jaar versterking met Carla van Rijn, die een
specifieke deskundigheid en achtergrond inbrengt. Helaas kondigde aan het eind van
het jaar Michele Veugelers aan dat zij het bestuur gaat verlaten. Wij zijn haar dankbaar
voor haar sprankelende en deskundige inzet. Er is dus weer een vacature in het bestuur.
Graag komen we in contact met mensen die thuis zijn in fondsenwerving of PR.
 
Tot slot: we blijven op zoek naar mentoren! Mond-tot-mond reclame werkt het beste.
Dus als u, lezer, iemand kent die geknipt is voor het mentoraat, schroom niet om
ambassadeur voor School´s cool te zijn.
 
Jan Willem Lackamp
voorzitter van het bestuur

vervolg terugblik.......

 Even voorstellen

Antoinette Stam
Erna van den Brink
Susan Broens
Christiane Jennekens
Carolien Joosten

Het nieuwe stafteam voor de nieuwe
huisvesting aan het Stationsplein. 
Van boven naar beneden en van links
naar rechts:
 
 

Je bent van harte welkom bij ons
op kantoor van maandag t/m
donderdag tussen
10.00 uur  en 16.00 uur.
Laat het wel even weten van te
voren om ervoor te zorgen dat
we daadwerkelijk in huis zijn.



Wethouder geraakt door verhalen van Anny

Op Sinterklaasochtend zaten wij (Erna, Carolien,
Jan-Willem en Anny ( al 9 jaar mentor) met
wethouder Grete Visser en beleidsmedewerker
Sanne Smeets om de tafel.  Surpriseochtend: Wat
zouden ze ons brengen? 
 
Na een korte voorstelronde heeft Anny met haar
persoonlijke verhaal over de 5 mentorleerlingen 
 die zij in de afgelopen jaren heeft begeleid, een
mooi beeld geschetst van wat School’s cool
betekent in de praktijk. De wethouder was onder
de indruk, ze kende ons uiteraard maar de
persoonlijke verhalen geven School ’s cool toch
meer kleur.  

Vervolgens heeft de wethouder een toelichting gegeven op de ontwikkelingen rond de
verdeling van subsidiegelden in de komende jaren. De tekorten in de sociale sector
betekenen dat in 2020 keuzes gemaakt gaan worden voor de toekomst. 

We hebben in dit gesprek in elk geval een goede indruk kunnen geven van de
begeleiding en de deskundigheid van mentoren en hoe het team van School’s cool al
deze mentoren ondersteunt.



Brede school Prins Maurits, OBS de Oversteek en Basisschool Petrus Canisius uit
Nijmegen, bedankt!
Sinds vorig jaar kunnen scholen een deel van het geld dat ze met de actie voor
Kinderpostzegels hebben opgehaald, besteden aan een project dichtbij. Dit kan in hun
eigen stad, dorp, wijk of school. 
Deze drie scholen hebben het geld dat ze hebben opgehaald gedoneerd aan School’s
cool Nijmegen.  Samen hebben zij maar liefst € 2.640,-- opgehaald. Wat een kanjers,
bedankt! 

Op maandag 10 februari 2020 kunnen
mentoren en mentorcoaches School’s cool
Nijmegen van 19.00 uur tot 21.00 uur
aanschuiven aan de thematafel.
 
We bieden deze avond twee onderwerpen
aan: ‘Omgaan met cultuurverschillen’ en
‘Begrijpend lezen’. Je kunt je voor een van
beide onderwerpen aanmelden, zodat we
in een kleine groep intensief aan de slag
kunnen gaan. 
 
In januari komt er meer informatie over
deze bijeenkomst. Vol=vol, dus meld je
tijdig aan. Een tweede bijeenkomst wordt
georganiseerd op donderdag 16 april 2020. 

Actie kinderpostzegels
 

De Oversteek                    Prins Mauritsschool                         Petrus Canisius

Thematafels

's cool



Tijdens de laatste intervisie van de mentorcoaches in oktober
hebben Susan en Christiane uitleg gegeven over de
consequenties van de AVG (het reglement op de privacy) voor
School’s cool.  
 
Op kantoor is inmiddels alle privacygevoelige informatie
achter slot en grendel en ook voor verslaglegging, koppeling, 
 intake en even overleg onderling, zijn er codes afgesproken
om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen. 
 
Een compliment aan alle onze vrijwilligers is zeker op zijn
plaats. Het wennen gaat snel, we zien dat mentoren anoniem
hun verslagen en appjes sturen; de routines van informatie
delen zijn aangepast en overgenomen. Zelfs op kantoor
wordt er soms in code gesproken!

Ben jij die ‘dynamische out of the box-denker’ die past in het
team om de bestuurlijke taken voor School’s cool te regelen?

 
Laat het weten via info@schoolscoolnijmegen.nl 

Wie wordt de opvolger van de dame van de
‘kloppende harten’ 

Bestuurslid Michelle Veugelers is tijdens de laatste strategiebijeenkomst vol verve met
opdrachten en geplakte hartjes in de weer geweest om doelen, nieuwe inzichten en
krachtige ideeën voor onze organisatie in kaart te brengen. 

Het bestuur van School’s cool Nijmegen dat bestaat uit zes enthousiaste vrijwilligers,
moet helaas afscheid nemen van Michelle als bestuurslid, ze gaat echter wel door als
vrijwilliger in de ondersteuning van het team. 

Wie???  %14w@12n#

https://www.schoolscoolnijmegen.nl/contact/


Afsluiting 12+  (lichting 2018-2019)

 “Gefietst naar leerlingen: 318 km
Meest geoefend: planning 82%
Begeleiding (per jaar): 2400 uur

Nieuw mentoraat starten: 26%. “ 

Zo maar wat feitjes op vragen uit de Kahoot waarmee het mentoraat
12+ werd afgesloten. 

Een gezellige kerstsfeer, afscheid van een aantal mentoren en
mentorcoaches, bedankjes voor ieders inzet, sterretjes en hartjes,
gelegenheid om rustig per mentorcoachgroep af te ronden en ten slotte
een hilarische quiz! 

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.



Tips & Tools voor mentoren

 

Dit is de dag/ week/
maand van……..  , het kan

een prima
aanknopingspunt zijn voor

een gesprek. 

Kom naar de thematafels of
themabijeenkomsten om dieper op
bepaalde onderwerpen in te gaan.
Er is er weer een op 10 februari.

In onze mediatheek op kantoor
staan naast  jeugdboeken en
secundaire literatuur, allerlei

spellen die je kunt gebruiken in je
mentoraat. Je zult versteld staan

wat je daarmee teweeg kunt
brengen

Kijk ook eens in de
digitale mediatheek voor

artikelen en ideeën:  
 https://www.schoolscool
nijmegen.nl/mediatheek/

.

Het is fijn dat de intervisies zo goed
bezocht worden.  Tijdens deze

bijeenkomsten krijg je handreikingen
en adviezen maar leer je zeker ook
van elkaars expertise en ervaring.

School's cool landelijk
Ook afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarin
vertegenwoordigers van de diverse vestigingen van School’s cool elkaar hebben
opgezocht.  Het varieerde van strategische vergaderingen tot workshops met
activerende werkvormen. Door deze onderlinge contacten kunnen we leren van elkaars
werkwijze en ideeën om zo de kwaliteit van School’s cool te waarborgen. 

https://www.schoolscoolnijmegen.nl/mediatheek/


Werving mentoren

Hartelijk bedankt voor alle hulp in het afgelopen jaar! 

Er wachten nog leerlingen op een mentor. Help je mee er een te vinden? 
We vragen je om de bijgevoegde screensaver voor ons te verspreiden in je
netwerk.

 


