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Mijn naam is Femke Spoeltman en ik ben geboren in Nijmegen. Sinds
2003 werk ik met veel plezier in het onderwijs bij ROC Nijmegen.

 Ik heb daar verschillende functies gehad: intercedent stagebureau,
docent, opleidingscoördinator en teammanager. Sinds een paar jaar
werk ik als projectleider en ben ik betrokken bij initiatieven op het
gebied van doorstroom mbo hbo, leven lang ontwikkelen en BPV
(stage),  beroepspraktijkvorming. Met name het opzetten van
projecten om te werken aan kansengelijkheid, geeft me veel energie. 

Nieuwsbrief februari 2021 

Ik ben dan ook blij dat ik mijn baan bij ROC Nijmegen kan gaan combineren met de functie van
manager bij School’s Cool. Een leuke nieuwe uitdaging in een mooie organisatie, die belangrijk werk
verzet. De komende tijd ga ik samen met Carolien en Christiane kijken wat er allemaal op de planning
staat en welke nieuwe activiteiten we kunnen gaan oppakken. Ik heb er zin in 😊.

Wil je meer over me weten, kijk dan eens op mijn LinkedInpagina of neem contact met me op:
f.spoeltman@schoolscoolnijmegen.nl

Mag ik me even voorstellen?

https://www.linkedin.com/in/femke-spoeltman-van-der-veen-0729802b/
mailto:f.spoeltman@schoolscoolnijmegen.nl


De documentaire Klassen van omroep Human die op een aantal maandagen werd uitgezonden
op NPO1, heeft de gemoederen aardig in beweging gebracht.  Leerkrachten en leerlingen van
o.a.  De vier Windstreken uit Amsterdam waren te gast bij praatprogramma's als Jinek en kregen
terecht veel lof voor hun bijdrage. 

Mooi, dat Nederland op deze wijze kennis heeft genomen van de klassenongelijkheid die er is.
En mooi dat wij als School's cool een bijdrage kunnen leveren om dit enigszins te helpen
aanpakken.  Het lijkt mij ook een mooi thema voor een workshop of een symposium als we de
coronamaatregelen weer achter ons kunnen laten.

Hieronder vind je een aantal links van artikelen die over dit onderwerp gaan. Veel leesplezier: 

Documentaire Klassen

Dit artikel uit Trouw mogelijk alleen voor abonnees: 
https://www.trouw.nl/onderwijs/de-serie-klassen-laat-zien-als-we-niets-doen-wordt-het-verschil-
tussen-winst-en-verlies-nog-groter~b87591c6/   

https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/nieuws/2020/12/01/documentaire-klassen-toont-
kansenongelijkheid-en-krijgt-vervolg-in-impacttraject-met-GKA

https://nl.linkedin.com/news/story/documentairereeks-klassen-maakt-indruk-5353634/

School's cool Nijmegen 15 jaar  

De o's in het logo: 

van vier gewone rondjes
naar twee naar elkaar
toebuigende figuurtjes. 

Op 20 maart 2021 in het jaar van de vrijwilliger bestaat School's cool Nijmegen 15 jaarnook de
vestiging in Wijchen draait al meer dan 5 jaar.  Dit gaan we hoe dan ook vieren met elkaar en
dus wachten we met een evenement totdat corona vertrokken is of in ieder geval geen
spelbreker meer kan zijn voor een groot feest. 

Heb je goede ideeën hiervoor, laat het dan weten.  Voor nu gaan we gewoon door met wat we
doen: ervoor zorgen dat jongeren zich gesteund voelen en (weer) met plezier naar de
middelbare school gaan. 

https://www.trouw.nl/onderwijs/de-serie-klassen-laat-zien-als-we-niets-doen-wordt-het-verschil-tussen-winst-en-verlies-nog-groter~b87591c6/
https://www.trouw.nl/onderwijs/de-serie-klassen-laat-zien-als-we-niets-doen-wordt-het-verschil-tussen-winst-en-verlies-nog-groter~b87591c6/
https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/nieuws/2020/12/01/documentaire-klassen-toont-kansenongelijkheid-en-krijgt-vervolg-in-impacttraject-met-gka
https://nl.linkedin.com/news/story/documentairereeks-klassen-maakt-indruk-5353634/


Wie kan er ons een handje komen helpen met typewerk??

Om alles goed draaiend te houden bij 12+ komen we wat
typewerk betreft op het moment handen tekort. 
Intakes uittypen, gegevens invoeren in de online database en
VOG’s online aanvragen zijn zaken waar we nauwelijks aan toe
komen. Heb jij misschien wat tijd over om ons hierbij te helpen? 
Liefst op kantoor (omdat het om privacygevoelige gegevens
gaat) maar het kan ook vanuit huis. 
Wij bieden je een vrijwilligersvergoeding en zouden er enorm
mee geholpen zijn.
Ben jij die iemand of ken jij zo iemand, neem dan contact op
met Christiane of Carolien (het liefst via de mail).

Kahoot  Maak een online quiz voor elkaar over elk gewenst
onderwerp.

Tips en suggesties voor de begeleiding van je leerling

Vrijwilliger gezocht

Speel online bordspellen   Houden jullie van spelletjes en  kun je
niet samen in een ruimte komen, dan is deze site met allerlei
spellen online een uitkomst.

We kunnen ons echter voorstellen dat leerlingen het een beetje zat worden om na een dag
online school ook nog met jou als mentor via een beeldscherm te communiceren. 

Kijk eens welke mogelijkheden er zijn in de buurt om samen naar een park te gaan fietsen of
lopen, een graffiti (kunst) route te lopen, of bij buurtbewoners te vragen of je de hond uit mag
laten. 

Kijk naar activiteiten in wijkkrantjes of op de site van de buurtsportcoaches. Laat de jongere met
een suggestie komen, daag elkaar uit. Het jeugdjournaal heeft ook vaak leuke ideeën.

Het belangrijkste voor nu is om er te zijn, oprechte interesse te tonen en in contact te blijven. We
realiseren ons dat het voor jou als mentor ook een uitdaging is. Bedankt dat je er bent. 

Succes samen en vooral ook veel plezier.  

De kennisbank voor vrijwilligers op onze site met links naar ideeën en opdrachten per vak of
onderwerp.  

Het programma MDO caresharing biedt een veilig en gemakkelijk platform voor beeldbellen
met je leerling. Je kunt er een wachtwoord aanhangen en je beeldscherm delen. Programma's
als Teams, Zoom en dergelijke zijn uiteraard ook geschikt. 

https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://nl.boardgamearena.com/
https://nl.boardgamearena.com/
https://www.schoolscoolnijmegen.nl/kennisbank-voor-vrijwilligers/
https://mdobeeldbellen.caresharing.com/


De eerder aangekondigde strengere maatregelen in de strijd tegen het coronavirus duren nog
even voort. 

Wat betekent dit voor de vrijwilligers van School’s cool? 
School's cool volgt de landelijke richtlijnen om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.
Wat betekent dit voor ons werk?

Mentoren en leerlingen: bezoeken gaan fysiek niet door – contact houden op andere wijze 
 
We vragen mentoren en leerlingen om elkaar tot 2 maart 2021 niet binnen 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. 
Voor sommigen leerlingen houden scholen de deur open. Je kunt bij de klassenmentor
informeren of er eventueel voor jou en je leerling een ruimte is waar je op 1.5 meter elkaar toch
kunt ontmoeten.

Intervisie, trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten gaan fysiek niet door 
Vergaderingen, trainingen, intervisies en dergelijke gaan tot  2 maart 2021 alleen online door.

Overig overleg 
Voor overige bijeenkomsten geldt dat we online overleggen als dat mogelijk is.  
Collega’s School’s cool zijn bereikbaar via mail, What's app, of telefoon (06 – 83337092
Christiane of 06 -83337073 Carolien).

Coronamaatregelen
aanpassing februari 2021

Voorjaarsvakantie
 
15 t/m 19 februari :
geniet van sneeuw- en ijspret 

Verhuizing kantoor

We zijn inmiddels al aardig gewend aan ons nieuwe kantoor en blij met  deze prettige ruimte 
 (nummer 1.13 in het Start Up gebouw).  

Heb jij een verhaal, een goed artikel, tips of adviezen? We ontvangen graag kopij per mail.


