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School's cool Nijmegen volgt de landelijke richtlijnen om sociale contacten zoveel
mogelijk te beperken. Wat betekent dit voor het werk van School's cool?
 
Mentoren en leerlingen:  bezoeken gaan niet door, wel op andere wijze contact houden
We vragen mentoren en leerlingen om elkaar tot 6 april in elkaar niet te ontmoeten en
op een andere manier in gesprek te blijven. Zo wordt het wekelijks moment wel
vastgehouden. 
 
Voor de leerlingen zijn het vreemde weken. Zij gaan niet naar school en scholen maken
op maat afspraken hoe de lessen verder gaan. Als mentor van School's cool kun je
informeren naar hoe dat loopt en of je ergens bij kunt ondersteunen.  
 
Suggestie voor de mentoren:  
Neem op de  vaste/afgesproken tijd via telefoon, What's app, Skype, Facetime, etc.
contact op met je leerling om te overleggen hoe je de afspraak vorm geeft. Op afstand
kun je samen kijken hoe het loopt met schoolse zaken en het thuis werken aan school.
Bij vragen: neem gerust contact op met je mentorcoach.
 
Bericht aan de ouders 
Vanuit School’s cool proberen we de ouders zo snel mogelijk te bereiken, dat lukt niet
altijd: de e-mail of het telefoonnummer is soms buiten werking. We willen graag aan alle
mentoren vragen om de afspraak over de aangepaste werkwijze ook door te geven aan
de ouders van de leerling. 
 
Intervisie, trainingen, vergaderingen, intakes met leerlingen, etc gaan niet door 
Vanaf vandaag tot 6 april vinden er geen vergaderingen, trainingen, intervisies, etc.
plaats.
 
Intervisie
Als al een intervisie gepland stond, is de suggestie: plan alvast een nieuwe datum na 6
april. Mogelijk kan de geplande tijd benut worden voor een belafspraak tussen de
mentoren en de mentorcoach om te informeren hoe het gaat. 
 
Overig overleg
Waar mogelijk overleggen we online of telefonisch met scholen over de aanmeldingen
en intern over lopende zaken. 
School's cool Nijmegen en alle collega's zijn gewoon bereikbaar via mail, What's app,
telefoon (liefst direct 06).
 
Wanneer de richtlijnen vanuit de overheid veranderen, zal School’s cool daar ook de
werkwijze op blijven aanpassen en dit communiceren.
 
 
 
 

Werkwijze School's cool Nijmegen in
verband met Corona



Tips  voor mentoren

 

Klik op de URL - digitale mediatheek voor
artikelen en ideeën:   

 

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

 
Er staan links naar sites die uitkomst kunnen
bieden nu leerlingen van huis uit moeten werken.
Denk bijvoorbeeld aan:

 
https://digischool.nl/communities/

 
 

Ga skypen, appen, vind samen met je leerling
alternatieve manieren om de begeleiding zo veel
mogelijk door te laten gaan. 
Daag ze uit om bijvoorbeeld een Kahoot over de
leerstof te maken voor klasgenoten. 
Denk ook aan: oefenen met quizlet, wrts en
mindmappen.
Via Magister, It's learning of Som zullen scholen ook
extra materiaal of lessen hebben aangeboden.
Kortom van alles om onder de aandacht te brengen.

 

AGENDA

- Activiteiten als intervisie, huisbezoeken, intakes etc. worden
 tot 6 april opgeschort
- 7 en 14 april: introductietraining nieuwe mentoren (onder
voorbehoud)
- medio mei: mentor-leerlingactiviteit 

https://digischool.nl/communities/

