
 

 

Nieuwsflits voor
mentoren

Nieuwsflits mentoren maart 2020 
 
Speciale Nieuwsflits vanuit het ‘kernteam Nijmegen’ voor de mentoren van School’s cool
Nijmegen. Hopelijk verkeert iedereen in goede gezondheid en ben je deze week met goede
energie gestart.
 
Bijzondere week
Vanaf 16 maart werd het een bijzondere week met ‘social distancing’ en scholen die dicht
gingen. Allereerst willen we jullie allemaal graag bedanken voor de continuïteit waarmee ieder
contact houdt met zijn/haar leerling. We horen dat veel mentoren gewoon hebben kunnen
doorwerken vanaf een afstand.

Blij met jullie
 
Wij zijn blij met jullie. School’s cool mentoren blijven namelijk op deze manier het steuntje in
de rug geven juist aan de leerlingen voor wie het werken vanuit huis mogelijk nog lastiger is
dan normaal. Alle scholen werken anders, voor ons is het nog niet zo duidelijk wat de
leerlingen van school mogen verwachten: een huiswerkpakket, online lessen, groep-chats, we
zien van alles langskomen.
 
Wij zijn ook benieuwd hoe je je mentorleerling nu begeleidt, waar je tegenaan loopt, welke
oplossingen je al hebt bedacht of welke tips je hebt voor andere mentoren of leerlingen. 
 
Tips delen via de website
Een van de mentoren opperde het idee om een en ander op een platform te delen zodat je
gebruik kunt maken van elkaars expertise en ideeën. 
 
Heb je een vraag? Heb je een tip? Voorlopig verzamelen we graag de vragen en de tips via
info@schoolscoolnijmegen.nl . Daarna zullen we ze plaatsen op onze website:
www.schoolscoolnijmegen.nl/mediatheek. We gaan nog kijken of dit werkt, of dat een ander
platform beter werkt.

http://schoolscoolnijmegen.nl/
http://www.schoolscoolnijmegen.nl/mediatheek


Bijzondere situatie, extra vraag
 
Deze week belde Sanne, onze contactpersoon van de gemeente Nijmegen. Ook zij was
blij om te horen dat we ons werk zoveel mogelijk door kunnen laten gaan.
Zij meldde ook dat scholen zich vooral zorgen maken om leerlingen waar de thuis-
situatie niet de rust of begeleiding kan bieden voor de leerling om zelfstandig aan school
te werken.
 
Dat leidt bij ons tot een vraag: zouden wij als School’s cool tijdelijk iets extra kunnen
betekenen voor deze leerlingen? Een mentor die contact onderhoudt per telefoon,
what’s app, of een andere tool, om in deze tijden van thuisleren wat steun te bieden?
 
De eerste voorwaarde daarvoor: zijn er mentoren die tijdelijk een extra leerling op
afstand zou willen of kunnen helpen (met name huiswerk gericht). Zie je zo’n tweede
hulplijntje zitten, mail ook dan naar info@schoolscoolnijmegen.nl. 
 
Hartstikke fijn dat we samen op deze manier een bijdrage kunnen blijven leveren.
Schroom niet om je mentorcoach of een van de coördinatoren aan te spreken als je
ergens tegenaan loopt.
 
Bedankt met een dikke                  !!

Iets heel anders - even voor de ontspanning
voor jezelf of voor je mentorleerling: raad de film

Link met zinvolle tips van het Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl/coronavirus 

http://schoolschoolsnijmegen.nl/
http://www.nji.nl/coronavirus

