Nieuwsbrief - Jubileum special
School's cool Nijmegen bestaat vijftien jaar
Het bestuur is trots op de ondersteuning die honderden vrijwillige mentoren, met
hulp van mentorcoaches en staf, in deze jaren hebben geleverd aan het
schoolsucces van talloos vele leerlingen.
Die kregen het steuntje in de rug dat hen hielp door te zetten, hun schoolwerk te
organiseren en hun eigen weg te vinden in de wereld.
Het bestuur waardeert ten zeerste de goede samenwerking met het onderwijsveld.
Het is dankbaar voor de financiële steun die we vanuit diverse bronnen ontvangen,
vooral die van de gemeente Nijmegen en het Samenwerkingsverband VO-VSO.
Mentoren, jullie hebben geweldig werk verricht!

>

Jan Willem Lackamp, voorzitter

Groots vieren
Bij een jubileum hoort een groot feest. En dat gaat ook zeker gebeuren!
Afgelopen jaar is er door corona aardig wat in het water gevallen. We hebben activiteiten
uitgesteld en we kunnen ook nu geen concrete dag afspreken, maar we gaan het samen
vieren!
Denk aan een groot feest met elkaar op een leuke locatie zodra het kan. Met slingers en
ballonen en taart en muziek. We gaan dansen en vieren dat we 15 jaar bestaan.
Voor nu brengen we het onder de aandacht met berichten in de media en een kleine
attentie, maar na de lockdown wordt het groots gevierd!

Beknopt historisch overzicht
School's cool is in 1997 opgericht als klein mentorproject in het Amsterdamse stadsdeel
Westerpark. Inmiddels is de mentororganisatie in vrijwel geheel Amsterdam actief. De
succesformule is overgenomen in veel andere gemeentes in het land en zijn er
momenteel dertig vestigingen en het groeit nog steeds.
Nijmegen

School’s cool Nijmegen is opgericht op 20 maart 2006 door oud-leraar Mia Schoffelen,
jongerenwerker Sirin Goossens en Friso Jorritsma (overleden in 2019). Vrij snel daarna
werden zij bijgestaan door Marja Mulock Houwer en Resi Pieter. Zij vormden het bestuur
en waren de eerste vrijwilligers die in Nijmegen de formule van het mentorproject
hebben vormgegeven.
Vrijwilligers van het eerste uur

Michel Achouak, Leon Cobussen, Maria van der Goes, Sirin Goossens, Nora Harrachi, Els
Hagemann, Marion Hendriksx, Marja Mulock Houwer, Koen van Ooijen, Ivo Postma, Resi
Rieter en Mia Schoffelen waren de vrijwillige mentoren van het eerste uur. Zij zijn in 2006
begonnen met de begeleiding van leerlingen en hebben de bodem gelegd voor de
vezels van School's cool zoals die nog steeds worden doorgegeven.
Veranderingen - 14+ traject

In de loop der jaren zijn er in bestuur en team mensen gegaan en nieuwe gekomen. Het
team onder leiding van Rombout Jas met Carla Nelen, Ben Geuzendam, Joke van
Bommel en Susan Broens, heeft het 14+ traject geïnitieerd met Ben en Joke als
coördinatoren.
6 jaar geleden heeft Erna van den Brink het stokje overgenomen van Rombout. Na het
vertrek van Carla zijn Christiane Jennekens, Antoinette Stam en Carolien Joosten deel
gaan uitmaken van het kernteam. Vorig jaar was niet alleen dynamisch vanwege corona,
maar ook door het vertrek van Susan, Antoinette en Erna.
Toekomst

Aan Femke Spoeltman - nieuwe leidinggevende - de schone taak het mooie werk van
School's cool te gaan managen en samen met bestuur, team, mentoren, mentorcoaches,
ambassadeurs en alle ondersteuners en vrijwilligers ervoor te zorgen dat we naast de
jongere kunnen blijven staan.

Wist-je-datjes
- het doel van School's cool is om ervoor te zorgen dat
jongeren zich gesteund voelen, zodat zij met succes, plezier
en zelfvertrouwen naar de middelbare school gaan
- Joke van Bommel de langstzittende actieve mentor is die
ook mentorcoach is geweest
- Ben Geuzendam, Agnes Scholten, Ineke van der Linden
en Monic Hermans zo'n beetje 10 jaar geleden als mentor
gestart zijn en nog steeds mentor en/of mentorcoach zijn

- dat Wijchen als zelfstandige vestiging ook al meer dan 5 jaar bestaat
- in deze coronatijd de mentoren heel creatief geweest zijn om naast de jongere te
blijven staan; soms letterlijk voor de ramen van hun huis zwaaiend
- zelfs de grootste digibeten nu online kunnen coachen, al gaat het letterlijk en figuurlijk
nog wel eens met de nodige ruis
- dit jaar veel gehoord werd: 'Je moet unmuten' ; 'Nu zie ik je niet meer, ja nu wel'; 'Oh,
wat grappig, is dat nou je kat op het toetsenbord' of: ' De wifi valt zo uit.... doei!'
- onze mentoren het afgelopen jaar ongeveer 4500 uur ondersteuning hebben geboden
aan leerlingen bij School's cool Nijmegen & Regio
- we in de afgelopen 15 jaar op meer dan 20 VO-scholen actief zijn geweest
- er voor ondersteuning van onze leerlingen jaarlijks zo'n 19.175 km gereisd wordt door
mentoren? (in een niet coronajaar)
- dat 1/4 van onze mentoren na een mentoraat er klaar voor is om een nieuwe leerling
te ondersteunen
- Aris van Poelgeest in 8 jaar tijd maar liefst 13 mentoraten heeft begeleid, soms 3
leerlingen in een jaar
- er veel trouwe vrijwilligers zijn die al heel lang mentor en/of mentorcoach zijn en met
veel energie en passie hun leerling begeleiden
- dat namen noemen risicovol is, er zijn vast mensen die niet genoemd zijn, maar dat we
echt blij zijn met jullie allemaal!

Wist-je-datjes
vervolg
- dat 82% van onze leerling aangeeft dat ze het fijn vinden
om samen met de mentor hun planning en organisatie
door te nemen
- dat we altijd nieuwe mentoren kunnen gebruiken
- het soms een hele klim met vallen en opstaan is, maar
dat ze er samen uitkomen, de mentor en de jongere

- we nog heel lang doorgaan!

School's cool in de media
Landelijk

Afgelopen woensdag 17 maart om 10.00 uur was in het programma Koffietijd te zien dat
School's cool Nederland een mooie schenking heeft ontvangen van de stichting
Kinderpostzegels. Er werd door collega Zeynep van de vestiging Leiden heel helder
uitgelegd waar School's cool voor staat. Via Uitzending gemist is het nog te zien.
Nijmegen

School's cool Nijmegen zal komende dagen ook in diverse media verschijnen. Naar
aanleiding van het persbericht* van Karin Peusens zijn Christiane, Carolien en mentor
Lydia van Hal door de Gelderlander geïnterviewd en aanstaande maandag is er nog een
online interview voor de rubriek Meedoen in Nijmegen van de Brug. Houd de media dus
in de gaten voor meer nieuws.
*het bericht staat op de volgende pagina.
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Jubileum School’s cool Nijmegen
Al vijftien jaar in actie voor gelijke kansen in het onderwijs
Zaterdag 20 maart is het exact vijftien jaar dat School’s cool Nijmegen zich inzet voor gelijke kansen in
het onderwijs. In die tijd zijn zo’n duizend middelbare scholieren gekoppeld aan vrijwillige mentoren. En
de succesformule van ‘positieve coaching voor alles wat met school te maken heeft’ is nog lang niet
uitgewerkt. “Het enthousiasme vanuit leerlingen en vrijwilligers is nog steeds even groot. Daar brengt
corona geen verandering in”, aldus manager Femke Spoeltman.
School’s cool Nijmegen is opgericht op 20 maart 2006 door oud-leraar Mia Schoffelen, jongerenwerker
Sirin Goossens en Friso Jorritsma (overleden in 2019) naar een voorbeeld in Amsterdam. Kort na de
oprichting werden zij bijgestaan door Resi Rieter en Marja Mulock Houwer. School’s cool Amsterdam is
als klein mentorproject in 1997 in stadsdeel Westerpark begonnen. Inmiddels is de succesformule
overgenomen door zo’n dertig lokale vestigingen in het hele land onder de overkoepelende stichting
School’s cool Nederland. Nijmegen is een van de grootste.
“We zijn begonnen met het programma 12+, om jongeren een steuntje in de rug geven bij de soms
lastige overgang naar de middelbare school”, vertelt Spoeltman. “Dat is een paar jaar geleden uitgebreid
met de groep 14+, omdat er ook behoefte bleek aan mentoren voor wat oudere leerlingen.”
De wekelijkse coaching van de 14-plussers vindt meestal plaats op school en duurt gemiddeld een jaar.
Bij de 12-plussers start het traject aan het eind van groep acht en het loopt tot de kerstvakantie in het
tweede schooljaar. Bij deze groep vindt de begeleiding thuis plaats, zodat ook ouders met vragen bij de
coach terecht kunnen. Programmaleider Christiane Jennekens van 12+: “Al hebben tijdens de
coronacrisis de contacten natuurlijk noodgedwongen telefonisch of online plaatsgevonden. Een hele
uitdaging, maar juist nu is continuïteit erg belangrijk.”
Dat heeft ook mentor Lydia van Hal (27) ervaren. Ze begeleidt sinds september brugklasser Dave bij zijn
overstap naar de middelbare school. “Het is online toch lastiger om in contact te blijven, maar sinds
begin van de maand kan ik hem gelukkig weer bezoeken.” Van Hal ondersteunt Dave vooral op
schoolgebied, “maar we ondernemen ook leuke dingen als trampolinespringen en mountainbiken. Hij
praat heel open met me en het is een goede match.” Dat vindt Dave zelf ook: "Ik vind onze
samenwerking fijn en het helpt mij ook heel goed."
Dave is een van de ongeveer honderdveertig leerlingen die jaarlijks door hun school worden aangemeld
voor coaching via School’s cool. Ook voor komend schooljaar zijn er al tientallen leerlingen aangemeld,
die graag aan een mentor gekoppeld worden. De Nijmeegse stichting is dan ook altijd op zoek naar
nieuwe vrijwilligers.
Christiane Jennekes: “We hebben in ons bestand veel trouwe vrijwilligers; sommigen zijn al 10 jaar of
langer bij ons als mentor. Maar we merken ook dat het coachen van scholieren aantrekkelijk is voor
studenten en werkenden. Het is namelijk flexibel, kost ongeveer een uur per week en je krijgt goede
begeleiding. Je maakt echt het verschil voor iemand en verbreedt ook nog eens je eigen horizon.”
Van Hal koos ook bewust voor School’s cool. “Ik zocht structureel vrijwilligerswerk waar ik echt resultaat
van zag. Tegelijkertijd moest het makkelijk te combineren zijn met mijn werk én ook een ontwikkelkans
voor mezelf bieden. Bij School’s cool komt dit allemaal samen.”
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