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In de media
De afgelopen weken zijn we regelmatig in het nieuws geweest om School ’s cool
onder de aandacht te brengen. Het werk van de mentoren mag in beeld! En
langzaam groeien we steeds verder in de regio. Na vorig jaar Wijchen, start nu een
project in Lingewaard.

Nieuw logo

Misschien is het je al opgevallen: we gaan de
komende tijd langzaam over op een nieuw logo,
meer in lijn met School ‘s cool landelijk.

Thematafels
Naast de grote(re) themabijeenkomsten willen we ook gelegenheid bieden voor
deskundigheidsbevordering op actuele vragen. We gaan daarvoor ‘thematafels‘
organiseren rondom specifieke onderwerpen waarover mentoren vaker vragen
hebben. Je kunt dan aanschuiven als het voor jou als mentor of mentorcoach
interessant is. Voorbeelden van de thema’s die nu in voorbereiding zijn:
I-Padonderwijs, ouderbetrokkenheid, concentratie- en motivatieproblemen, werken
met Magister.
Heb je zelf suggesties? Laat het ons weten.
Agenda
8 en 15 maart
14 maart
20 maart
5 april
18 april
16 en 23 mei

Introductietraining nieuwe mentoren
Themabijeenkomst Het Nieuwe VMBO
Informatie avond voor belangstellenden mentorschap
Themabijeenkomst Vaste Mindset en Groei Mindset
i.s.m. het ROC Coachproject (uitnodiging is verstuurd)
Informatieavond voor belangstellenden mentorschap
Introductietraining nieuwe mentoren

Nieuw in de mediatheek
“Hoe de straat de school binnendringt” Iliass
El Hadioui (straatcultuur en school)
“Meer leren in minder tijd” Anky Remijn
“Leren als een speer” Jan Willem van den
Brandhof
“Effectiever leren met leerstrategiën” Pieternel
Dijkstra (met bijbehorende trainingskaarten.)
“Leervaardighedenspel” van Bureau Talent

Tips voor mentoren
De Vrijwilligerscentrale in Nijmegen biedt een scholingsplatform voor vrijwilligers in
Nijmegen middels de Vrijwilligersacademie. Klik op de link en je ziet een actueel
overzicht van het aanbod. Wellicht zit er iets voor jou bij.
https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/nijmegen/scholingsplatform

Oproep
De aanmeldingen van brugklasleerlingen voor het volgende leerjaar komen weer
binnen. Wie gaat er door als mentor? Wie kent nog nieuwe mentoren die zin hebben
om een leerling van de brugklas of verder in het VO te begeleiden?
Zegt het voort Zegt het voort!

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)

