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Goed het jaar uit!
Eind van het jaar nog een kort bericht van School ’s cool Nijmegen!
Dankzij de inzet van alle vrijwilligers, medewerkers en de bijdragen
van fondsen, particulieren, onderwijs en gemeenten in 2016 is het
een prachtig jaar geworden voor School ’s cool Nijmegen.
We staan er goed voor en gaan stevig 2017 in.

10 jaar School’s cool Nijmegen: een mooi Feest
Op 3 november hebben we ons 10-jarig bestaan gevierd met alle
mensen die ons een warm hart toedragen: (oud-)mentoren,
leerlingen, collega’s, uit het land, sponsoren, wethouder en
vertegenwoordigers van politieke partijen, onderwijs en
gemeente.

Wereldkoks en N.E.C. Doelbewust
Met dank aan Bob: na het feestje nog twee geslaagde activiteiten voor mentoren en
jongeren. Wereldkoks en N.E.C. Doelbewust maakten een leuke middag mogelijk.

School’s cool groeit nog verder in de regio
Vanaf augustus zijn de eerste 10 mentoren en leerlingen gestart in Wijchen.
Vanaf 2017 start een pilot School ’s cool in Lingewaard. Behalve de 12+ en 14+
leerlingen heeft de gemeente ons gevraagd ook een pilot voor basisschool leerlingen
te ondersteunen: School ’s cool 12-. Heidy en Danielle worden de trekkers in
Lingewaard onder de vlag van School ’s cool Nijmegen.
Ook zijn er de eerste vragen uit de regio: Cuijk, Druten, Grave weten ons te vinden,
de eerste mentor is al gekoppeld.

Afsluiting mentoraten 2015-2016
Afgelopen week hebben we 35 mentoraten van 2015-2016 afgerond. Veel mooie
verhalen en goede ervaringen. Het loslaten valt niet altijd mee: ook voor leerlingen
zouden graag nog even doorgaan. Desondanks: we hebben er alle vertrouwen in dat
ze het zelf gaan redden.
Deze afsluitende bijeenkomst was ook gelijk het afscheid van Ellen, die als
vrijwillige mentorcoach de afgelopen twee jaar het team heeft versterkt en de
mentoren heeft begeleid die onder haar hoede vielen.

Tips voor mentoren
Soms komen er vragen uit het gezin waar je bent, waar je
graag iets mee wilt doen, maar waarvoor je als mentor niet
direct een antwoord weet. Verspreid over Nijmegen zijn er 9
STIPS waar je naar kan doorverwijzen als het gaat over
wonen, inkomen, formulieren (bijvoorbeeld verzekeringen,
regelingen en tegemoetkomingen, etc.) zorg en opvoeding. Daar werken specialisten
die soms heel snel een antwoord kunnen geven. De Stips werken nauw samen met
de Sociale Wijkteams.
Leuk om te lezen: Generatie Z
Generatie Z is nu aan het opgroeien en vanaf 2025 zal ze de
maatschappij overnemen. Hoe denken deze jongeren over de
wereld? Over politiek en (af)leren? Dit boek gaat over de opkomst
van een onstuitbare netwerkgeneratie. Een generatie die altijd en
overal online is. Voor wie sociale media geen ontdekking zijn, maar
iets waarmee ze opgroeien.

Het Nieuwe VMBO
Het Canisius College locatie De Goffert en Kandinsky College-locatie Hatertseweg
gaan samen verder onder de naam 'Het Rijks VMBO campus'. Eén van de redenen
voor meer samenwerking is de nieuwe inrichting van het VMBO met 10
beroepsprofielen die beter aansluiten bij de mogelijkheden voor vervolg in het MBO
en de arbeidsmarkt.

In maart 2017 is er een bijeenkomst over de nieuwe
werkwijze in het VMBO. Bericht volgt.

Nieuwe mentorcoaches én mentoren gezocht voor 12+ en 14+!
Daphne, Christiane, Teet, Joke, Brenda, Sanne,
Agnes, Ben en Cecile zoeken nieuwe collega’s als
vrijwillige mentorcoach.
Als mentorcoach ben je aanspreekpunt voor de
mentoren
en
begeleid
je
de
intervisiebijeenkomsten. Het vraagt gemiddeld 2-4 uur per
week. Als je meer wilt weten, Klik hier voor de
profielschets, of neem contact op met Carla of
Susan.
En zoals steeds: we zoeken nog/weer mentoren
voor 12+ en 14+!

Nieuwe bestuurslid: Hans Schuurs
Hans is sinds kort betrokken bij School ’s cool als nieuw bestuurslid en als mentor.
Hij is gelijk aan de slag met het leggen van contact met bedrijven, de pers en mee
op zoek naar nieuwe huisvesting.
Vraag: het bedrijf waar Hans werkte steunt vrijwilligerswerk met een financiële
bijdrage. Ken je meer bedrijven met een vrijwilligersfonds of “goede doelen” pot?
Wij horen graag hoe we daar gebruik van kunnen maken?

School ’s cool Nijmegen
wenst je een gloedvol

Wil je reageren, heb je vragen opmerkingen
of aanvullingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief:
Neem contact met op:
Erna van den Brink
E.v.d.brink@schoolscoolnijmegen.nl
(op woensdag bereikbaar op kantoor, anders: 06 5138 5741)

