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Nieuwsbrief april 2020 



Na 10 jaar: afscheid van Susan
 
Na 10 jaar heeft Susan vorige week afscheid genomen van
School's cool Nijmegen. Het is voor haar tijd voor iets
nieuws.
Vreemd was het wel met Corona. Echt een passend
afscheid kan nu natuurlijk niet. 
 
Alleen de collega's van het team waren erbij, niet op
kantoor, maar buiten met een spandoek, koffie, thee en
taart. Gelukkig waren de Boa's coulant: we kregen nog bijna
een bekeuring, met 4 personen op 3 meter van elkaar.
 
Het afscheid van Susan hebben we als we weer bij elkaar
kunnen komen, hopelijk met een zomerborrel in
september.
 
De taken van Susan zijn verdeeld tussen Carolien,
Christiane en ondergetekende (Erna). Wij gaan met elkaar
proberen School's cool met volle energie weer verder te
brengen.

Afscheid van Susan Broens



Afscheid bestuursleden
 
Tijdens de vorige bestuursvergadering
hebben Michelle Veugelers en Ben
Geuzendam afscheid genomen als
bestuurslid. Beiden blijven aan School's cool
verbonden. Voorzitter Jan-Willem bedankte
ze met een bloemetje. Michelle gaat
vervangen worden door Jesse Jegen (mentor)
en Christiane en Carolien nemen beurtelings
de plaats in van Ben.

 
 

Ware kunst
 

Samen zijn we
School's cool

Nijmegen
 

Organisatietree
van Susan

Laatste restanten gebouw School's cool Dobbelmanweg



'Het leek wel een Ipad store', aldus Susan die 7 Ipads van School's cool Nijmegen
gebruiksklaar heeft gemaakt voor uitleen.  
 
School's cool Nijmgen heeft Ipads in bruikleen voor mentoren of mentorleerlingen die
hierom verlegen zijn. Zeker in deze tijd waarin de leerlingen op afstand onderwijs
moeten volgen, is het lastig als dat alleen via een mobieltje kan of wanneer meer
leden uit een gezin een laptop moeten delen.
 
Zou het voor jou of voor je leerling een uitkomst kunnen zijn, neem  dan contact op
via info@schoolscoolnijmegen.nl . 

Ipad in bruikleen

Metaforen bij de begeleiding - terugblik
Een aantal mentoren en coaches van School's cool en het ROC bezocht op 9 maart de
workshop Metaforen bij de begeleiding van Irma Bosman .  
 
Met voorbeelden en opdrachten legde Irma uit hoe metaforen gebruikt kunnen worden
bij de begeleiding van jongeren.
 
 
 
 
 
     dia uit de presentatie:
 
 
 
 
In twee- of drietallen is er geoefend met de verschillende varianten van metaforen: als
beeld, als verhaal of als situatie. Het was verrassend en creatief, de avond vloog voorbij. 
 Ten slotte kon iedereen een kaart met metafoor uitkiezen om mee te nemen en even
neuzen in de boekenvoorraad die uitgestald lag op de tafel.  
 
Tip van Irma:  www.stiltemomentjes/zinnige verhalen.nl 
 
De heerlijke koffiekoeken kwamen overigens uit de eigen bakkerij van het ROC.
 
 
 

https://stiltemomentjes.nl/zinnige-verhalen/


Secretaris gezocht voor landelijk bestuur School's cool

De volledige tekst van deze vacature vind je op de bestuurspagina van hun website: 
www.schoolscool.nl 

Tips  voor mentoren

Realiseer je dat wat je nu doet, al bijzonder is. Jullie zijn bereikbaar voor ze, je hebt nog
contact, alleen dat al is zo belangrijk. Vergeet dat niet, je doet het geweldig. 
 
Leerlingen zijn zeker nu niet altijd even bereidwillig om een uur te beeldbellen of zo. Ze
moeten ook voor school mailen, Appen, in een virtueel lokaal inloggen of digitaal
opdrachten insturen. Het is ook voor hen een onwennige periode.
Al heb je maar 2x een half uurtje contact of 1x per week een uurtje dan is dat al zo veel
waard.  
 
'As ’t net kin sa’t moat, dan moat it mar sa’t kin. (vert. Als het niet kan
zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, een Friese wijsheid).  
 
Voor degenen die toch iets meer willen, toch een paar tips:

https://www.schoolscool.nl/stichting-schools-cool-nederland-bestuur
https://www.schoolscool.nl/stichting-schools-cool-nederland-bestuur


Laat leerlingen een foto toesturen van een oefentoets of een bijzondere
opdracht alvorens je die met hem/haar gaat bespreken. Het geeft je de mogelijkheid
verschillende strategieën te bedenken of om met kleurengebruik een uitwerking te
maken. Je kunt daarna via beeldbellen concreter verschillende mogelijkheden
bespreken.

 Leerlingen die moeilijk tot actie komen, zijn gebaat met de zgn Pomodoro-
methode (eierwekkertje erbij: 25 minuten werken - 5 minuten pauze - 25 minuten
werken en dat een keer of 3).  Of noem het voetbalschema: 3 kwartier werken -
kwartier rust - 3 kwartier werken (varieer tijden). Direct beginnen met actie ipv
uitstellen. 

Laat ze zelf een beloningssysteem bedenken (zie voorbeeld van de spaarkaart). De
leerling kiest zelf de beloningen (van te voren samen vastleggen ) en de leerling
beslist ook zelf of  hij/zij een kruisje heeft verdiend.

 

 

Vervolg tips

en voor diegenen die nog meer praktische tips behoeft of nog lekker wil lezen, is er
een blog van een van onze mentoren. Een boeiend en leuk verslag van haar
queeste in coronatijd:



 

Blog van een mentor

Mentorschap in coronatijd
 
Tot voor kort speelde de computer geen rol in het mentorschap van R. en T.
Tijdens ons wekelijkse treffen waren we vooral bezig met taalvaardigheid door
spelletjes te spelen, te lezen en te praten tijdens het knutselen. 
 
Even iets over de achtergrond van mijn mentorschap.
In 1ste instantie begeleidde ik R, die nu 6 jaar is en op school leert lezen en
schrijven. Na een poosje heeft haar grotere zus T van 12 jaar zich bij ons
aangesloten. Naast het bezig zijn met de Nederlandse taal (thuis wordt er
Arabisch gesproken), laat ik de kinderen ook kennismaken met onze cultuur en
gewoontes.
 
Na de 1ste week dat een bezoek aan huis niet meer mogelijk was, realiseerde ik
mij dat R en T daardoor veel minder in aanraking zouden komen met onze taal.
Omdat ik voorheen goed kon horen dat hun spreekvaardigheid na een
schoolvakantie was gedaald, leek me dat niet wenselijk.
Zou ik op afstand met behulp van een laptop en een skype (of andere) verbinding
toch iets kunnen doen? 
 
Ik heb gekeken welke spellen geschikt waren om als het ware te splitsen en dat
bleken er best een aantal te zijn. Zo spelen nu we 'Bingo'. De draaibol, de balletjes
en een deel van de kaarten liggen bij R en T en een ander deel van de kaarten ligt
bij mijn thuis. Een van de kinderen draait, R noemt het betreffende getal op in het
Nederlands. Omdat het misschien wat saai zou kunnen zijn voor T, leest zij het
getal in het Engels. En alledrie hebben we een bingokaart om mee te spelen. Ook
spelen we 'Wie is het', waarbij iedere partij de helft van het spel heeft, 'Geen ja en
geen nee', en 'Boggle'. Bij Boggle liggen de dobbelstenen in het vierkant bij R en T
thuis. Zij mogen bepalen met hoeveel letters we spelen, de dobbelstenen
schudden en zetten de camera van de laptop op de letters, zodat ik ze op mijn
scherm kan zien. Of R noemt de letters op. De zandloper wordt gedraaid en we
krijgen alle drie een aantal minuten de tijd om woorden te maken met de letters
die op tafel liggen. Om het ontwikkelingsverschil van de kinderen te overbruggen
en het voor beiden aantrekkelijk te maken, mag R de letters meerdere keren
gebruiken, terwijl T en ik ons aan de spelregels moeten houden
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Verder heb ik op het internet allerlei A4-kaarten gevonden die met taal te maken
hebben en waarmee je spelenderwijs met de taal kunt oefenen. Ik print deze kaarten,
zorg dat we aan beide kanten met dezelfde kaarten kunnen 'spelen'. Ik kwam
bijvoorbeeld een dobbelspelkaart tegen, waarbij de woorden in een bepaald vakje
gelezen moeten worden. Daarna oefen ik met meervoudsvorm, verkleinwoorden,
verleden tijd etc.  
 
Wat ik ontzettend leuk vind is dat ik merk dat zowel de kinderen als ik creatiever met de
mogelijkheden omgaan en dat we veel plezier hebben in het bedenken hoe we iets
kunnen spelen. Ik verwacht dat er nog andere spellen zullen volgen! Ik ervaar dat het
bedenken en bespreken van de mogelijkheden en 'op afstand' spelen meer taal nodig
heeft; het blijkt heel goed te zijn voor de spreekvaardigheid en de woordenschat van de
kinderen. We hebben er plezier in en houden op deze manier een fijn contact, alhoewel
ik zeker weet dat een echte ontmoeting straks weer heel erg fijn zal zijn.
 
Dit was een 'inkijkje' in mijn mentorschap in coronatijd. Ik wens iedereen veel succes,
met hartelijke groet, Hanneke van den Brand

Keuze vervolgopleiding 
 
Veel scholen geven onderwijs op afstand vanwege de coronacrisis. Hoe begeleid je dan
leerlingen/studenten bij hun keuzeproces? 
 
Digitale open dagen
 
Normaal gesproken zijn er in deze weken de laatste open dagen voor mbo's, hbo's en
universiteiten. De dagen waarop nog twijfelende studenten kunnen kijken of de
studie die ze willen ook echt bij ze past. Er zijn nu online open dagen en voorlichting.
Een overzicht hiervan vind je op de website van het expertisepunt LOB:
https://www.expertisepuntlob.nl/corona-en-lob
 

- Meivakantie zuid: 25 april t/m 10 mei - maak met
je leerling afspraken over deze vakantie. Even
adempauze is zeker op zijn plaats, het zijn onwerkelijke
tijden 
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