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U kunt iets doen!

School’s cool heeft behalve mentoren vrijwilligers nodig voor de volgende werkzaamheden:
• Vrijetijdsactiviteiten in Nijmegen voor kinderen van 12 tot 16 jaar in kaart brengen.
• Het opzetten en beheren van een educatieve speelotheek.
• Geldbronnen aanboren, kinderfondsen benaderen en abonnementen op jeugdtijdschriften
binnenhalen.
• Een website bouwen en onderhouden.
Email naar: schoolscoolnijmegen@hotmail.com

in dit nummer:
*
*
*
*

Dank!

Mentorenproject voor brugklassers
Kind en mentor
Word mentor van School's cool
Kort nieuws

Wij zijn veel dank verschuldigd aan Marjan Timp van School’s cool Amsterdam. Zonder haar zou
School’s cool Nijmegen nog niet zo ver zijn.
Wij danken de Lions Club Nijmegen voor de financiële hulp bij het opstarten van School’s cool Nijmegen,
met name Jan Erik, Corina en notaris Welling.

Eerste beschermheer!

Wij zijn blij dat Hakim Traidia (Sesamstraat) zijn naam wil verbinden aan School’s cool Nijmegen.

Steun!

Wilt u ons financieel steunen, doet u dat dan op rekening 416776752, ten name van Stichting School's cool
Nijmegen, onder vermelding van ‘Vrienden van School’s cool’. Bij voorbaat dank!

Onderdak!

Stichting School’s cool Nijmegen is op zoek naar kantoorruimte.
Weet u iets? Email naar: schoolscoolnijmegen@hotmail.com.

Bereikbaar!

Stichting School’s cool Nijmegen, postadres:
Tooropstraat 156 - 6521 NW - Nijmegen
Telefoon 024.3239550 / 06.16516911
Email: schoolscoolnijmegen@hotmail.com
Algemene website: www. schoolscool.nl

Wie?

School's Cool Nijmegen - Bestuur en Coördinatie:
Mia Schoffelen, S, irin Goossens, Bernard Roes (penningmeester).
Het bestuur wordt bijgestaan door drie adviseurs: Friso Jorritsma
(organisatie), Harrie van Ooijen (onderwijs), Tinie Delisse (gezin).

colofon

redactie: s, irin goossens, ivo postma, mia schoffelen - ontwerp: bregje schoffelen - tekeningen: bonnie mier

*

Mentorenproject voor brugklassers
Sinds maart 2006 heeft Nijmegen een organisatie
die kinderen van groep 8 steunt bij de stap van
basisschool naar voortgezet onderwijs: School’s
cool.

Welke kinderen?
Kinderen die van thuis uit niet de steun kunnen
krijgen die nodig is bij de overgang van de beschermende basisschool naar het voortgezet onderwijs,
vaak buiten de wijk, met veel leraren, onbekende
klasgenoten, verschillende lokalen en wisselende
schooltijden.

Hoe werkt School’s cool ?
School’s cool geeft een kind in de laatste maanden
van groep 8 en gedurende de hele brugklas een
eigen mentor. Deze vrijwilliger komt iedere week
bij de leerling thuis en helpt hem bij zijn huiswerk
en andere schoolzaken. Ook helpt hij ouders en
kind zo nodig bij het vinden van een passende
vrijetijdsbesteding. Kinderen kunnen worden voorgedragen door de basisschool, de ouders, de leerplichtambtenaar of de GG&GD.

School’s cool is geen huiswerkbegeleiding. Wat
het wel is, vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Waar komt School’s cool vandaan?
School’s cool draait in Amsterdam al enkele jaren
succesvol. Na de verschijning in mei 2005 van een
column in De Volkskrant onder de titel ‘Adopteer
een basisschoolleerling’‚ is het initiatief in meerdere plaatsen overgenomen, ook in Nijmegen.

Hoe ver zijn wij in Nijmegen?
School’s cool werkt al in Nijmegen. Veel mensen
hebben enthousiast gereageerd op dit initiatief.
Basisschool Groot Nijeveld (Willemskwartier),
Basisschool De Vossenburcht (Hatert) en Basisschool De Driemaster (Bottendaal) hebben spontaan gereageerd en kinderen voorgedragen. In
maart zijn drie mentoren aan de slag gegaan met
drie leerlingen. In april en mei volgden er nog vijf.
School’s cool - Nijmegen is op 20 maart stichting
geworden. We hebben inmiddels bij de Gemeente
Nijmegen en andere instanties subsidie aangevraagd.

*

Kind en mentor

*

Word mentor van School's cool

Als je op de basisschool veel gepest bent, durf je
misschien niet makkelijk naar een nieuwe school
met nieuwe kinderen.

Al deze kinderen hebben baat bij iemand die hen
helpt. Er zijn talloze dingen die een mentor voor
een kind kan doen, zoals:

Bent u goed opgeleid, geduldig, serieus van aard, beschikt u over voldoende tijd en hebt u er plezier in
een kind anderhalf jaar te begeleiden, geef u dan op als mentor bij School's cool. De mentor wordt
gesteund door een coördinator en ontvangt een onkostenvergoeding.

Als je chaotisch en ongestructureerd bent en je
komt in een nieuwe school, waar je in verschillende
lokalen les krijgt en van vijftien vakken het huiswerk moet opschrijven, zoek het dan maar eens
uit, thuis met je huiswerk.

•
•
•
•
•
•
•

Onze mentoren:

Als je ouders niet goed voor je kunnen zorgen en je
moet zelf je ontbijt maken en voor vervoer naar
school zorgen, dan houd je dat niet lang vol.
Als je ouders geen contact onderhouden met de
school, niet naar de 10 minuten-gesprekken komen
en eigenlijk niet weten waar jij uithangt, dan staat
je schoolleven teveel los van het leven thuis.
Als je goed kunt leren, maar de school doet geen
beroep op wat jij kunt, dan ga je je vervelen, klieren
in de klas en ben je al vlug niet meer gemotiveerd
voor school.

Het helpen van een kind kan veel voldoening geven.
Als het kind door toedoen van de mentor met plezier
naar school gaat en daar voldoende resultaten
haalt, is dat ook voor de mentor fijn. Bovendien kan
de omgang met jonge mensen en mogelijk met
een andere cultuur verruimend en verfrissend zijn.

Huiswerk indelen
Leren hoe je woordjes leert
Hulp bij een werkstuk
Zorgen dat je de agenda meeneemt
Huiswerk leesbaar in de agenda schrijven
Op tijd vragen durven stellen aan de leraar
Zorgen dat de ouders belangstelling tonen voor
het schoolleven van hun kind, dat het kind op
een rustige plek kan werken en dat de tv zacht
wordt gezet
• Bij de ouders aankloppen voor het repareren
van de fiets
• Met de ouders naar het 10 minuten-gesprek
gaan
• Contact met de klassenleraar onderhouden

Ik ben Ivo. Ik ben journalist en gepensioneerd. Ik breng mijn tijd door met zingen, tuinieren, en reizen.
Het ondersteunen van een schoolkind vind ik een zinvolle aanvulling.
Ik ben Koen. Ik ben dol op voetballen. Mijn pupil van School’s cool ook. Nog belangrijker is dat ik hem
help met zijn schooltaken. Vooral straks als hij naar de brugklas gaat.
Ik ben Maria. Ik heb tot voor kort gewerkt als maatschappelijk werker en supervisor. Nu werk ik als trainer
en vertrouwenspersoon voor diverse opdrachtgevers vanuit mijn eigen buro. Ik zing, golf, wandel en bewonder, en ben aktief in verschillende bestuursfuncties. Als ik een kind mogelijk wat verder kan helpen
in haar of zijn ontwikkeling , dan wil ik daar graag aan meewerken.
Mijn naam is Marion, ik ben 43 jaar, en ik werk in de Sint Maartenskliniek als secretaresse van de Raad
van Bestuur. Na mijn studie Engels aan de universiteit heb ik enige jaren geleden een tijdje voor de klas
gestaan als lerares Engels. Ik word mentor omdat ik weer graag iets wil doen wat met kinderen en onderwijs te maken heeft. In mijn vrije tijd ga ik heel graag naar de film (in Lux), ik wandel veel, lees graag,
kook graag (en eet ook graag lekker, vooral Italiaans!)
Hallo! Ik ben Mia. Ik was remedial teacher in het basisonderwijs en ben nu projectleider van School's cool.
Door mentor te worden kan ik beter ervaren wat het eigenlijke werk van School’s cool inhoudt.
Hallo! Ik ben Nora, 21 jaar en vierdejaars Pabo-studente. Ik heb een hart voor kleurrijk onderwijs en ik
ben ervan overtuigd dat iedereen de kans moet hebben om goed te kunnen leren. Via School’s cool kan
ik mijn overtuiging realiseren, het geeft mij de mogelijkheid om (buiten de klas) iemand intensief te
begeleiden.
Ik ben Resi. Enige tijd geleden ben ik gestopt met lesgeven en geniet nu van mijn prepensioen. Uit mijn
ervaring met l.w.o.o. leerlingen weet ik hoe belangrijk het kan zijn om een leerling net die extra aandacht
en zorg te geven die het huidige begeleidingssysteem niet biedt. Ik ben er van overtuigd dat School ‘s cool
niet alleen het kind maar ook de ouders en daarmee de school en de maatschappij een grote dienst
bewijst.
Hai, ik ben S, irin. Ik ben zowel Turks als Nederlands en ik woon samen met mijn vriend, 2 katten en mijn
zusje in de Lindenholt in Nijmegen. Ik werk in Oss als jongerenwerker en doe daar allerlei leuke activiteiten met en voor jongeren. Ik ben dol op lezen, muziek, skaten, uitgaan en luieren!! cu bij School’s cool.

Ik ben Bernard Roes, een jonge dynamische ingenieur, die de uitdagende taak van penningmeester op
zich gaat nemen. Mijn vrije tijd gaat verloren aan het bezoeken van concerten en festivals, gitaar spelen,
films kijken en computeren.
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