nieuwsbrief 13
in dit nummer >

Mentor zijn geeft veel voldoening > Mini-interview met adviseur
Harrie van Ooijen > Stand van zaken > Mentoren stellen zich voor > Mentorkind
Melvin over school en het kampioenschap bowlen > Kort nieuws en agenda

jaargang 7 - april 2012

Mentoren kijken met voldoening terug op mentorschap
Bijna alle mentoren vinden het mentorwerk zinvol; het opbouwen van een vertrouwensband met een kind
geeft hen betekenis. Ze ervaren dat ze werkelijk verschil kunnen maken in het schoolleven van een kind.
Dat blijkt uit de resultaten van de mentorevaluatie van
School’s cool Nijmegen van het afgelopen jaar. Zo’n eva
luatie voeren we elk jaar uit. Het is belangrijk om te weten
of we als organisatie op koers liggen en of de leerlingen
daadwerkelijk geholpen zijn door hun mentor. We werken
met een aantal indicatoren: Gaat de leerling over? Hoe zijn
de rapportcijfers en blijven mentor en leerling elkaar wekelijks ontmoeten tijdens de reguliere begeleidingsperiode
van anderhalf jaar? Immers, de positieve effecten van
mentoring worden vooral na een jaar zichtbaar.
De mentor vult aan het eind van het mentoraat een uit
gebreide vragenlijst in. Dat geeft ons een beeld van het
werk en de focus van de mentor, maar ook van de tijds
investering en de belangrijkste resultaten. We vragen de
mentoren hoe ze de begeleiding door hun mentorcoach
ervaren hebben en hoe ze terugkijken op hun mentoraat.

mini-interview >

De mentoren zijn positief, al geven ze ook aan dat het
lang niet altijd gemakkelijk is om een kind tussen de 11
en 14 jaar te begeleiden. Het is een stevig leertraject voor
de vrijwilligers. Veel van onze mentorkinderen hebben te
maken met een bijzondere of belastende gezinssituatie
(bijvoorbeeld eenoudergezin, werkloosheid of langdurige
ziekte van een van de ouders). Bij vrijwel alle leerlingen
spelen meerdere risicofactoren. Onze mentoren merken
dat ze in staat moeten zijn om te anticiperen op onverwachte situaties en ontwikkelingen in het gezin. Ze zijn
een welkom aanspreekpunt voor de ouders, maar de
aandacht voor het kind blijft het allerbelangrijkste.
Benieuwd naar de resultaten van de evaluatie 2011?
U vindt ze in Jaarverslag 2011 dat te downloaden is
van onze website.

“Schoolsucces is dé sleutel tot leven met meer kansen”
Harrie van Ooijen van Van Ooijen Advies ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van hun onderwijs. Hij is ook al jaren betrokken bij School’s cool
Nijmegen als adviseur. Nu is hij één van de bestuursleden van het k
 ersverse
School’s cool Nederland waarin de lokale organisaties van School’s cool
stevig gaan samenwerken.

“Oprichting School’s school
Nederland zorgt ervoor dat we
beter gehoord worden”

Wat motiveert je om al jaren actief te zijn bij School’s cool?
“Ik geloof er heilig in dat schoolsucces, het behalen van een diploma, de sleutel is
tot een leven met meer mogelijkheden. Vooral een leven waarin je meer uit jezelf
haalt zoals voldoening en betere kansen om in je levensonderhoud te voorzien.”
Wat betekent de oprichting van School’s cool Nederland voor School’s cool
Nijmegen?
“Door de nauwe samenwerking van alle zestien lokale vestigingen in Nederland
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heeft ook School’s cool Nijmegen een stem die veel breder gehoord zal worden. Dat geldt vooral voor
de gemeentelijke en p
 rovinciale overheden, maar ook voor de grote sponsors zoals Kinderpostzegels
en Oranjefonds. Die twee worden in tijden van bezuinigingen steeds belangrijker voor programma’s
als School’s cool.”
Wat is je leukste School’s cool-herinnering?
“Ik herinner me een leuke avond op Werkenrode in Groesbeek een paar jaar geleden. Daar waren veel
School’s coolmentoren en ook een groot aantal coaches van het ROC-coachproject die oudere leerlingen
begeleiden. Trainer Eric Hendriks gaf met een collega een inspirerende avond Provocatief coachen.
Wat heeft School’s cool Nijmegen op het moment het hardste nodig?
“School’s cool Nijmegen heeft vooral een stevige financiële basis nodig om het hoge niveau en de
hoeveelheid mentoraten vast te houden. Ze moet blijven investeren in de kwaliteit van haar aanbod
én in de relatie met de onderwijsbesturen, de gemeente Nijmegen en de vo-scholen in Nijmegen.”
Hoe ziet de organisatie er over een jaar of drie uit?
“Het zou geweldig zijn wanneer School’s cool Nijmegen erin slaagt ook mentoraten te organiseren voor
leerlingen in omliggende plaatsen als Malden, Groesbeek, Wijchen en Beuningen. Het maakt daarbij niet
uit of zij onderwijs volgen op vo-scholen in Nijmegen of hun woonplaats. De metingen naar de effectiviteit van School’s cool zullen omliggende gemeenten overtuigen dat het aanbieden van de School’s cool
thuismentoren ook positieve effecten heeft op het voorkomen van schooluitval in de regio.”
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> School’s cool heeft veel aanmeldingen van kinderen die voor de overstap naar de brugklas staan.
Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe mentoren. Help ons mentoren werven. Kijk op de
achterkant van de nieuwsbrief voor onze contactgegevens.
> Op 13 februari hielden de teams van School’s cool en Future Click hun jaarlijkse strategiebijeenkomst.
Dit keer waren ook mentoren en coaches uitgenodigd om mee te denken over de profilering van de
organisatie. De resultaten van de werkgroepen worden zo veel mogelijk meegenomen in het beleid
voor dit en volgend jaar.
> School’s cool heeft helaas de mentorvergoeding moeten verlagen om haar werkzaamheden dit jaar
te kunnen continueren. Het bestuur heeft alle mentoren op de hoogte gebracht van de nieuwe
regeling. Op de website kunt u meer lezen over de vergoeding.
> Donderdag 26 april (19.00–21.00 uur) is de Kenniskring Motiverende gesprekvoering. Trainer Willemien
Rietberg van hulpverleningsinstantie Iriszorg (afdeling Preventie) verzorgt de bijeenkomst voor mentoren:
de focus ligt op praten met pubers. De avond is in het Bedrijvencentrum aan de Groenestraat 294,
B-vleugel. Aanmelden kan via info@schoolscoolnijmegen.nl.
> Twee mentorcoaches en één vrijwillig ondersteuner van het eerste
uur hebben afscheid genomen van School’s cool. Het gaat om
Resi Rieter, Els Hagemann en Frank ter Beek. School’s cool bedankt
hen voor hun inzet en bijdragen voor de organisatie. Inmiddels
hebben bestuur en team feestelijk afscheid genomen van Resi,
Els en Frank.

mentoren stellen zich voor
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Annemijn
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“Ik werk in de volkshuisvesting. Ik vind het een uitdaging om mijn mentorkind de komende anderhalf
jaar voldoende bagage mee te geven waardoor ze straks zelfverzekerd haar middelbareschooltijd kan
doorlopen. Het voelt als een verrijking om mijn mentorkind te zien groeien tijdens het traject dat
we samen gestart zijn!”
“Ik ben voor de tweede keer mentor bij School’s cool. Van mijn eerste mentoraat heb ik zelf ook veel
geleerd: over meisjes van 13, educatieve vaardigheden, de islam, nieuwe leermethoden en zeker ook
over mezelf. Het mentor zijn, het intensieve contact met één kind, geeft voldoening.”
“Voor mij is het mentor zijn volkomen nieuw. Ik heb 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt en ja, bij
sommige leerlingen weet je dat zij het moeilijk gaan krijgen. Dat is het mooie van School’s cool; het
begeleiden van kinderen in die lastige fase en een wezenlijk verschil kunnen maken voor de toekomst.”
“Ik ben 25 jaar met plezier werkzaam geweest in het speciaal basisonderwijs. School’s cool heeft tóch
weer een vuurtje in me aangewakkerd. Het blijft heerlijk om kinderen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken te helpen. Mentor en kind worden er ‘rijker’ door.”

Mentorkind Melvin scoort hoog bij Nederlands Kampioenschap bowlen

“Bowlen is mijn grote lievelingssport”
“Hoi, ik ben Melvin Bouwman. Op basisschool De
Vossenburcht heeft de juf mij in contact gebracht
met School’s cool. Sinds mei 2011 heb ik een mentor
van School’s cool, Maria. Wij hebben het veel over
bowlen want dat is mijn lievelingssport en grote hobby.

Ik bowl al ongeveer zo’n drie jaar bij Bowlingvereni
ging Nijmegen. Elke woensdagmiddag trainen we
met de jeugdleden van 17.00 tot 19.00 uur. Elke zaterdag hebben we huisleague of een toernooi. Regel
matig bowlen we buiten Nijmegen.
Dit jaar heb ik voor de 1e keer meegedaan aan de
Nederlands Kampioenschappen in Dordrecht. Ik ben
2e geworden bij de Pupillen.
Ik zit op het Canisius College, locatie Goffert. Ik wil
later de techniekkant op. Het gaat goed op school,
mijn huiswerk heb ik vaak al op school af. In het begin
heb ik met mijn mentor Maria vaak naar mijn huiswerk gekeken, nu kletsen we ook of we spelen een
spelletje.
Heb jij ook zin in een potje bowlen of wil je er een
serieuze sport van te maken: kom eens een keer
kijken bij bowlingvereniging Nijmegen.
Zie www.bowling-nijmegen.nl!”

kort nieuws
> School’s cool naar Turkse zusterstad

De gemeente Nijmegen heeft subsidie gegeven om een soortgelijke organisatie als School’s cool
in zusterstad Gaziantep op te starten. Van 27 april tot 6 mei gaat een kleine delegatie onder leiding van
School’s cool-coryfee Mia Schoffelen naar Turkije. Ze gaan de mensen daar ondersteunen bij het vinden
van de eerste tien vrijwilligers die een jaar lang coach willen zijn van tien kinderen. Er is een Nijmeegs
promotiefilmpje gemaakt. Dank aan mentor Imre en Burcu, mentor Frans en Janne en aan een leraar
van ’t Kleurrijk die daaraan meewerkten.

> School’s cool naar de regio

Arianne Nas, locatiedirecteur van het Montessori College in Groesbeek, wil graag een School’s cool
initiatief starten in Groesbeek. Het gaat om leerlingen uit Groesbeek die in Nijmegen of Groesbeek
naar het voortgezet onderwijs gaan. Wie wil meehelpen of meedenken van dit initiatief een succes
te maken? Mail naar: r.rieter@schoolscoolnijmegen.nl

> Ondersteuning van Kinderpostzegels

School’s cool heeft voor de derde maal een financiële bijdrage van Kinderpostzegels gekregen. Stichting
Kinderpostzegels Nederland heeft als motto: ‘Voor kinderen, door kinderen’. De jaarlijkse Kinderpost
zegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld. Volg ook de tweets @kinderpost als u meer wil weten
over Kinderpostzegels.

> Volg School’s cool

School’s cool Nijmegen stuurt regelmatig tweets over interessante ontwikkelingen via
www.twitter.com/cooltschool. U bent van harte uitgenodigd ons te volgen op Twitter.

> Over School’s cool Nijmegen

Wij zijn een mentororganisatie voor brugklassers die extra steun nodig hebben bij de stap van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Goedopgeleide vrijwilligers (hbo-/wo-niveau) geven die steun.
Meer weten of mentor worden? Neem contact op: School’s cool Nijmegen, Groenestraat 294, 6503 JC
Nijmegen, (024) 3503466, info@schoolscoolnijmegen.nl, www.schoolscoolnijmegen.nl

> Agenda
ma 23 april
do 26 april
do 10 & di 15 mei

Algemene informatie-avond voor belangstellenden
Kenniskring Motiverende gespreksvoering voor alle mentoren
Introductietraining voor nieuwe mentoren

> School’s cool Nijmegen wordt met diensten en financieel gesteund door:

colofon

redactie: marja mulock houwer, carla nelen > eindredactie: lucy holl > ontwerp: bregje schoffelen
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Vliegende start in nieuwe jaar
Sinds ruim een jaar draait Future Click: coaches begeleiden jongeren in de derde of vierde
klas van het voortgezet onderwijs. Het versterkt de kansen van jongeren van wie de
schoolloopbaan gevaar loopt. Wat is de stand van zaken?
We zijn 2012 met een vliegende start begonnen: in de kerstvakantie schreven we een aantal leerlingen
in en parallel daaraan nieuwe coaches. Daarmee konden we de wachtlijst van leerlingen nagenoeg
wegwerken. Daarom hebben we ook een nieuwe intervisiegroep gevormd: we hebben nu dus vier
intervisiegroepen.
Op dit moment, maart 2012, telt Future Click 22 koppelingen van coaches en leerlingen. In totaal hebben
we sinds maart 2011 31 leerlingen aan een coach gekoppeld. Er zijn sindsdien dus 9 koppelingen beëindigd.
Een pupil is met haar coach overgegaan naar het coachproject van het ROC en 8 koppelingen zijn om
uiteenlopende redenen beëindigd.

Motivatie minder vanzelfsprekend
Opvallend is dat bij Future Click meer koppelingen voortijdig beëindigd worden dan we gewend zijn bij
School’s cool. Wij denken dat dit komt omdat we met oudere leerlingen te maken hebben: bij hen is de
motivatie minder vanzelfsprekend dan bij leerlingen die net van de basisschool afkomen.
Een factor kan ook zijn dat juist bij Future Click leerlingen gemeld worden bij wie zich al problemen in
hun schoolcarrière voordoen. In dat geval werken onze coaches eerder curatief dan preventief. Zowel voor
ons overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs als in onze intakegesprekken is dit een punt van
aandacht.

Elkaar advies geven
Zoals gezegd zijn we gestart met de vierde intervisiegroep. Voor de organisatie is dit de voornaamste
manier om voeling met en zicht te houden op hoe het wekelijkse werk van de coaches met hun pupillen
verloopt. We zijn blij dat de bijeenkomsten goed bezocht worden. Van meer belang is nog dat er serieus
gesproken wordt over wat het werk in de praktijk aan vragen oproept. We delen successen en adviseren
elkaar bij kwesties die niet zo simpel liggen. Ons valt daarbij op hoe groot de inzet en de betrokkenheid
van de coaches is bij hun leerlingen. Dat geldt ook als het niet steeds verloopt op de soepele manier die
we ons hadden voorgesteld aan het begin van een traject.

Ontwikkelingen
Er gebeurt intussen van alles om ons heen. Zo is minder geld beschikbaar voor initiatieven als die van ons.
We zijn met de gemeente en met andere instellingen in gesprek om onze financiën voor dit kalenderjaar
rond te krijgen en liefst de financiering zeker te stellen voor een langere termijn.
Daaraan gekoppeld ligt de vraag of een vorm van samenwerking met vergelijkbare initiatieven wellicht
noodzakelijk is. En als dat zo is, moeten we kijken hoe we dat in het vat kunnen gieten. Daarbij willen we
het specifieke karakter van School’s cool en Future Click overeind houden.

Team van Future Click is uitgebreid

Sinds 1 januari hebben we een nieuwe projectcoach erbij. Het is J ettie Dooper. Zij was
al coach sinds vorig schooljaar en met de toename van het aantal k oppelingen moest
een nieuwe intervisiegroep gestart worden. Jettie is o
 nderwijzeres geweest op een
school voor speciaal basisonderwijs en moeder van drie, inmiddels volwassen kinderen.
Op bijgaande foto is het team van F uture Click te zien bij hun onderling overleg.

Avond lang oefenen met motivatie
Dinsdagavond 27 maart was de tweede thema-avond
van Future Click. Na de enthousiast ontvangen eerste
avond van januari kwam van verschillende kanten het
verzoek om nog een keer verder in te gaan op motivatie
en met name ook motivatiegesprekken.
Willemien Rietberg van hulpverleningsinstantie Iriszorg
en haar stagiaire Sanne stelden een programma op dat

voor de elf aanwezige coaches uitdagend en boeiend
was. De opzet van de avond was even simpel als doeltreffend: een korte uitleg over een paar begrippen en direct
daarna uitproberen. Aan het eind waren alle deelnemers
ervan overtuigd dat ze met de verkregen informatie en
de oefeningen onmiddellijk aan de slag konden. En dat
is precies waarvoor zo’n thema-avond bedoeld is.

Kort nieuws
> Op 13 februari hadden School’s cool en Future Click een gezamenlijke strategiebijeenkomst. Tijdens

deze jaarlijkse bijeenkomst kijken we kort terug en met die kennis buigen we ons over de naaste en
wat verdere toekomst. Voor het eerst waren dit keer ook mentoren en coaches uitgenodigd deel te
nemen. Elders in deze Nieuwsbrief is hierover meer te lezen.

> Op 13 maart bezochten Ben Geuzendam van Future Click en Ans Kieskamp van School’s cool een

bijeenkomst van School’s cool Amsterdam over signalering van en omgang met vormen van kindermishandeling: wat kun je, wat mag je en soms ook wat moet je in situaties waarin je kindermis
handeling vermoedt.

> Woensdag 14 maart was Ben Geuzendam te gast op de bijeenkomst van de zorgcoördinatoren van

het regionale Samenwerkingsverband. Daar komen zo’n 30 coördinatoren van de regionale scholen
voor voortgezet onderwijs bij elkaar. En dus was het een prima gelegenheid om aan direct betrokken
mensen in het VO te vertellen wat wij in ons werk wel en niet kunnen. Het is heel prettig te merken
dat deze zorgcoördinatoren ons werk een geweldig initiatief vinden. Dat vonden we zelf natuurlijk
al lang.

Meer weten over Future Click?

> Neem contact op met Joke van Bommel, jokebm@gmail.com,
Jettie Dooper, jettiefc@gmail.com, of met Ben Geuzendam, b.geuzendam@futureclick.nl.
> Of bel het secretariaat. Dat kan van maandag tot en met vrijdag via (024) 3503466.
> Of per e-mail via info@futureclick.nl.
We maken met potentiële coaches een afspraak voor een intakegesprek op ons
adres aan de Groenestraat 294 in Nijmegen.
Scholieren kunnen het hele schooljaar door worden aangemeld.
Tijdige aanmelding heeft de voorkeur boven aanmelding tegen het einde van het schooljaar.

