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Goed nieuws!
Vers van de pers: de gemeente Nijmegen en de scholen voor VO zien de meerwaarde
van School ’s cool en hebben beide voor de komende jaren budget toegezegd voor
het werk van School ’s cool Nijmegen. Dat betekent een stevige basis voor de
komende jaren.
Met daarnaast de bijdragen van de gemeenten Wijchen en Lingewaard en de
bijdragen van het Anton Jurgens Fonds, Antoinette Metternich-Zandhuis Fonds,
ING, Zusters Dominicanessen van Neerbosch, Kinderpostzegels, Rabo Coöperatie
Fonds, bijdragen van donateurs (mw. Evers Bloem en Tijssen Accountants), en
mentoren die hun vergoeding overmaken ziet de toekomst van School ’s cool
Nijmegen er goed uit.

10 jaar School’s cool Nijmegen

2006: Overleg aan de keukentafel

21 maart 2006 is de officiële oprichtingsdatum

van Stichting School ’s cool in Nijmegen.
In 10 jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een
stevige organisatie die jaarlijks 120-130
jongeren een (thuis)mentor biedt.
Dat doen we met heel veel vrijwilligers en een
stevige professionele basis.
De voorbereidingen voor het feest lopen
Met de bijdrage van het ING fonds (die van de stemronde) kunnen we iets extra’s
doen. De voorbereidingen zijn op gang, je hoort binnenkort meer.

School’s cool groeit in de regio
Vanaf februari 2016 is School’s cool ook in Wijchen
gestart. Vier enthousiaste kartrekkers zijn, met steun
vanuit Nijmegen, bezig om voor leerlingen uit Wijchen
School ’s cool mentoren te vinden.
De
eerste
koppels
zijn
inmiddels
gestart!
School ’s cool Wijchen is mede mogelijk met middelen Team School’s cool Wijchen, vlnr:
van
de
gemeente
Wijchen
en
het
Rabo Monic Hermans, Dorien van Gent, Ineke
van der Linden en Dineke Kuper-Hoekstra
Coöperatiefonds.
School ’s cool Groesbeek wordt Berg en Dal
Al enige tijd is in Groesbeek een School’s cool aanbod voor leerlingen die overgaan
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Met de nieuwe gemeente Berg en
Dal veranderen ook de naam en het werkgebied van het project: Groesbeek wordt
School ’s cool Berg en Dal. Leerlingen die wonen in de nieuwe
gemeente Berg en Dal en naar het VO gaan in Berg en Dal of
Nijmegen en een steuntje in de rug nodig hebben kunnen
worden aangemeld door de basisschool of de VO school waar zij
starten. Anne van den Berg is bij Welzijn Groesbeek de nieuwe coördinator van
School ‘s cool Berg en Dal.
In gesprek met Lingewaard en Overbetuwe
Mogelijk volgen nog meer vestigingen in de regio. Met Overbetuwe en Lingewaard
zijn we in gesprek om ook in die gemeenten School ’s cool mogelijk te maken.

ADHD en Omdenkshow
“Off Road”
Samen met ROC, HAN, Homestart, en School ’s cool Berg
en Dal en Wijchen hebben we genoten van de
theatervoorstelling “Off Road” waarbij we een kijkje kregen
in het brein en de denkwijze van mensen met ADHD.
Verrassende inzichten op een leuke manier voor het
voetlicht gebracht.
De Omdenkshow
Een aantal mentoren zijn met de intervisiegroep naar de
Omdenkshow van Berthold Gunster geweest: inspirerend om te
leren van een probleem als een talent te zien.
In de woorden van Berthold Gunster: “lastig gedrag is niets anders dan ruwe
energie, ongestold verlangen; een behoefte die zich op een stuntelige manier
uitdrukt.” Voor wie meer wil lezen: Berthold Gunster heeft verschillende boekjes
uitgegeven.

Leuke uitjes
Op Koningsdag 27 april zijn twee mentoren van School's Cool met hun leerlingen en
een klasgenoot van één van hen naar de Efteling geweest. Het was een geslaagde
dag!

Wil je ook iets doen met je leerling? Op kantoor zijn nog
kortingsvouchers voor een dagje uit. Kom gerust langs om er
gebruik van te maken. Ze zijn geldig tot eind van het jaar.

Nieuwe mentorcoaches
Minder middelen en wel investeren in groei.
Dat betekent dat we het werk anders moeten
organiseren. We zijn hartstikke blij met de
nieuwe vrijwillige mentorcoaches die dat
mogelijk maken: Sanne, Christianne, Agnes,
Cecile en Brenda.
In de afgelopen weken hebben ze zich verdiept
in de werkwijze van School ’s cool en alles wat
er komt kijken bij School’s cool. Ze hebben al
de nodige gesprekken gevoerd en leerlingen en
mentoren aan elkaar gekoppeld.
Niet nieuw, wel anders
Joke van Bommel, mentorcoach bij School ’s cool vanaf 2008 wisselt op haar eigen
verzoek per 1 september haar betaalde uren in voor een plek als vrijwillige
mentorcoach bij School ‘s cool. Een beetje afscheid dus, maar ook niet echt. We zijn
blij dat ze blijft!
Ook Ben Geuzendam wisselt van stoel. Als programmaleider 14+ heeft hij in de
afgelopen jaren Future Click, nu 14+, mee opgebouwd. Deze taak is afgerond, 14+
staat als een huis binnen School ’s cool Nijmegen. Ben neemt een nieuwe rol op
zich als mentorcoach voor een 14+ intervisiegroep. Vanzelfsprekend blijft Ben
betrokken bij de strategie en het bestuur van School ‘s cool.
Nieuwe bestuursleden
Sinds de laatste nieuwsbrief hebben wisselingen in het bestuur plaatsgevonden.
Met Jan Willem Lackamp als voorzitter, Bert Lunshof (penningmeester), Liesbeth
van den Broek (secretaris) en Ineke van der Linden en Michelle Veugelers als leden
hebben we een betrokken en deskundig bestuur.

Rendementsonderzoek
Begin 2016 is op initiatief van de
gemeente Nijmegen een onderzoek
uitgevoerd naar het rendement van
School ’s cool Nijmegen. Jongeren, hun
ouders, mentoren van een aantal
scholen en onze eigen mentoren en het
team zijn gevraagd naar hun mening
en ervaringen. Wij zijn trots op de
uitkomsten: ouders en leerlingen zien
de resultaten van de inzet van de
mentor en de jongeren zouden andere
jongeren zeker een mentor aanraden.
Wil je meer lezen klik dan hier.

Jaarverslag 2015
Het jaarverslag 2015 geeft een goed beeld van het werk en de resultaten van School
's cool Nijmegen in het afgelopen jaar. De belangrijkste informatie staat misschien
wel in de tekstkaders: reacties van ouders, een mentor van school en leerlingen die
aangeven wat School ’s cool voor hen betekent of heeft opgeleverd.

Gevraagd: medewerker communicatie, pr en social media
De nieuwsbrief zat al een tijdje in de pijplijn… en steeds kwam het er niet van.
Er zijn altijd dringende dingen die ook aandacht vragen. Toch willen we graag vaker
communiceren met iedereen die betrokken is bij School ’s cool.
Heb je tijd en affiniteit met pr, communicatie en social media, of ken je iemand die
op dat gebied iets zou willen doen voor School ’s cool Nijmegen: we horen het graag.
En natuurlijk: we zijn altijd op zoek naar nieuwe mentoren!

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
(woensdags bereikbaar op kantoor, anders: 06 5138 5741)

