School ’s cool Nijmegen zoekt een bestuurslid
met affiniteit met werving en pr

Het bestuur van School’s cool Nijmegen bestaat momenteel uit 5 leden en zoekt een nieuw bestuurslid met tijd en ruimte om het bestuur te versterken en de organisatie met raad en daad te ondersteunen, met name op het gebied van fondsenwerving en het werven van nieuwe mentoren.
Wat is School ’s cool?
School’s cool Nijmegen biedt jongeren die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan
(12+ programma) en jongeren verder in het voortgezet onderwijs (14+ programma) een steuntje in
de rug om de kansen op een goede schoolloopbaan te vergroten. De vrijwillige mentoren van School
’s cool leveren een bijdrage aan het voorkomen van zittenblijven, ‘afstromen’ of schooluitval.
School’s cool bestaat uit circa 100 vrijwillige mentoren ondersteund door een team van betaalde en
onbetaalde medewerkers en een bestuur.
Een goede start is van belang voor de hele verdere loopbaan in het voortgezet onderwijs (en daarna).
Leerlingen die willen leren, maar extra begeleiding of hulp nodig hebben worden gekoppeld aan een
vrijwillige mentor. De mentor komt wekelijks bij de jongere thuis (of op school) en helpt met
huiswerk en studievaardigheden en alles wat komt kijken bij een goede schooltijd. De jongere krijgt
positieve aandacht en leert plannen, organiseren, studeren, maar ook om sociaal sterker te staan.
Daarnaast vormt de mentor de schakel in de communicatie tussen leerling, ouders en school.
Wat doet het bestuur?
• Bewaken en stimuleren van continuïteit en ontwikkeling van de stichting.
• Vaststellen van de koers van de stichting op hoofdlijnen en de kaders waarbinnen de
programmaleiding de gemandateerde verantwoordelijkheden en taken uitvoert.
• Klankbord voor de programmaleiding die verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoering van het
werk van School’s cool.
• Toezicht houden op de uitvoering en het (financieel) beleid.
Wie zoeken we?
Uiteraard verwachten we dat het nieuwe bestuurslid zich verbonden voelt met de doelstellingen en
doelgroep van School’s cool Nijmegen. Dat je graag een actieve bijdrage levert in de ontwikkeling van
de stichting. Je wilt je voor tenminste vier jaar aan School’s cool verbinden.
School’s Cool is een professionele en informele vrijwilligersorganisatie. Deel uitmaken van het
bestuur isboeiend en geeft veel voldoening. We vergaderen zo’n zes keer per jaar. Daarnaast hebben
we strategiebijeenkomsten en een aantal gezellige momenten met alle vrijwilligers van School’s Cool.
We vinden dat belangrijk!
Interesse? Meer informatie via
Bert Lunshof, penningmeester: Bert.Lunshof@glazenkamp.net
Liesbeth van den Broek: liesbeth_broek@hotmail.com
Website: www.schoolscoolnijmegen.nl

