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Feestelijke December maand
Sinterklaas is begin December druk bezig
geweest om alle cadeautjes, mogelijk
gemaakt door de Rotary, rond te brengen
bij al onze leerlingen. Een spelletje
inclusief onderstaand gedichtje werd bij
iedereen bezorgd.
Sinterklaas en zijn pieten hebben gehoord,
dat jij iedere week door een mentor van
School’s cool wordt gestoord.
Praten over school en werken aan plannen
en organiseren.
Maar hebben jullie ook nog wel tijd voor
leuke dingen, naast al dat leren?
Om er zeker van te zijn dat jullie naast al dat
harde werken óók iets leuks ondernemen,
hier een cadeautje, zodat jullie samen
kunnen gamen!

En in deze feestelijke december maand
zetten we niet alleen onze leerlingen, maar
natuurlijk ook al onze vrijwilligers in het
zonnetje. Met zorg zochten de mannen
van Pynappel cadeautjes uit én pakten ze
voor ons in. In de week voor de
kerstvakantie ligt er bij iedere vrijwilliger
een cadeautje op de mat!

We zijn verhuisd!
16 december stonden de verhuistroepen klaar om te verhuizen richting de Wezenlaan
71. Na het inpakken, schoonmaken, sjouwen, weer uitpakken en het in elkaar zetten van
onze nieuwe meubels, waren we in een paar uur over. Hopelijk mogen we jullie allemaal
snel weer ontvangen! Voor iedereen die de 16e heeft geholpen: heel erg bedankt!

Voor

Na

Samenwerking gemeenten
Goed nieuws! Ook de komende drie jaar zullen wij samenwerken met de Gemeente
Nijmegen, Wijchen én Lingewaard. Alle drie de gemeenten hebben vertrouwen in het
werk dat wij doen. Samen zorgen we ervoor dat iedere jongere in Nijmegen en de regio
gelijke kansen krijgt!

Heumensoord
Dit najaar werd de Heumensoordschool voor
middelbare scholieren in de Klif opgestart.
Leerlingen uit Afghanistan hadden vanwege de
gespannen situatie in het land, voordat ze naar
Nederland kwamen vaak al een hele tijd geen
onderwijs kunnen volgen. De keuze was al snel
gemaakt: voor ongeveer 3 maanden zou de
Heumensoordschool weer opstarten, zodat
leerlingen in Nederland weer zo snel mogelijk
naar school zouden kunnen gaan. Uiteraard
hebben wij de samenwerking opgezocht en
hebben we een deel van de spellen en
leermiddelen uit onze mediatheek aangeboden.
Één van de leerlingen vertelt ons dat hij
ontzettend blij is dat hij de kans krijgt om weer
naar school te gaan.
Afgelopen week hebben de leerlingen afscheid genomen; per 24 december stopt de school. Bij
het ophalen van onze materialen vertelt een leerling met een glimlach welke woorden en
zinnen zij al geleerd heeft en vraagt: ‘Hoe gaat het met jou?’ Ze vertelt dat sommige spellen en
boeken nog wel moeilijk waren, maar dat er veel gebruik is gemaakt van onze Engelse
kwartetspellen en de reken-spellen van Squla. We vinden het fijn dat we, hoe klein dan ook, ons
steentje hebben kunnen bijdragen!

Appeltje van Oranje
Goed nieuws! We zijn door naar de volgende ronde van het Appeltje van Oranje! Het
appeltje van oranje is dé prijs voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken
bij onze samenleving.
Van 12 tot en met 21 januari is de stem tiendaagse. Dan zullen we campagne gaan
voeren om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. We hebben jullie hulp hard nodig.
Houd onze social media kanalen goed in de gaten!

In Memoriam
Verdrietig delen wij mede dat onze zeer gewaardeerde collega Ina Hoogendoorn deze
maand is overleden. Ina was al geruime tijd ziek en heeft daarom noodgedwongen meer
afstand moeten nemen van onze organisatie. Sinds haar start als mentor in 2010 heeft
ze ontzettend veel betekend voor onze organisatie. Ze heeft een onuitwisbare indruk
achtergelaten bij haar leerlingen, met wie ze dit jaar nog een warm contact en weerzien
heeft gehad. In 2015 heeft zij haar afstudeeronderzoek bij School’s cool uitgevoerd.
Daarnaast heeft ze zich ingezet als mentorcoach en interim programmaleider. Ina heeft
met haar positiviteit en expertise zowel mentoren, leerlingen als collega’s weten te raken
én te bewegen. Daar zijn we haar heel erg dankbaar voor.

We dragen haar daadkracht, gedrevenheid en positiviteit voor altijd met ons mee.

Wie staan er aan het (be)stuur?
School's cool kent een vrijwillig bestuur. Graag stellen wij ze een voor een aan jullie voor!
In 2012 vroeg Ben Geuzendam mij of ik ervoor voelde om toe te treden tot het bestuur van
School’s cool Nijmegen. Hij was collega van mij in de schoolleiding van een middelbare
school en bij School’s cool betrokken als projectleider van een pilot voor een 14+ traject. Ik
kende School’s cool al uit de verhalen van Joke van Bommel, vrijwilligster van het eerste uur.
Ik wilde het graag doen.
Na een onderbreking van ruim een jaar wegens vrijwilligerswerk in Rwanda als ‘educational
adviser’ werd ik in april 2015 voorzitter van het bestuur. En dat is nog steeds mijn functie.
Ik doe dit met veel plezier. School’s cool Nijmegen is een geweldige organisatie. Honderden
leerlingen in Nijmegen en regio hebben in de afgelopen vijftien jaar dankzij de belangeloze,
betrokken inzet van mentoren, mentorcoaches en staf langdurige ondersteuning gekregen
om succesvol de schoolcarrière te doorlopen. De leerlingen en hun ouders zijn hen er
dankbaar voor.
Het bestuur heeft tot taak op de achtergrond te waarborgen dat aan de voorwaarden wordt
voldaan om de organisatie goed te laten draaien. Het is verantwoordelijk voor toezicht op de
besteding van middelen, de inzet van de staf, het bewaken van de koers, het onderhouden
van goede relaties met de stakeholders. Kortom ze zijn er voor de continuïteit van School’s
cool Nijmegen.
Het echte werk wordt natuurlijk gedaan door de vrijwillige mentoren, maar dat zou niet
mogelijk zijn als enerzijds de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Lingewaard en anderzijds de
gezamenlijke regionale VO-scholen voor structurele financiële ondersteuning zouden
zorgen, aangevuld met bijdragen van diverse fondsen. We mogen ons verheugen over hun
waardering voor de kwaliteit van het werk.
Tot slot iets over mij persoonlijk. In mijn jeugd woonde ik in Ven-Zelderheide, in NoordLimburg, op een landbouwkweekbedrijf. Ik ging naar de middelbare school in Nijmegen en
bleef daar hangen voor de studie theoretische natuurkunde. Daarna werd ik leraar en
schoolleider. Inmiddels ben ik gepensioneerd. Mijn vrouw en ik hebben een zoon, die al lang
het huis uit is.
Natuurkunde is altijd mijn hobby gebleven. Het dagelijks leven is doortrokken van
natuurkunde. Dat laat ik graag zien, in lesmateriaal en cursussen. Behalve bij School’s cool
ben ik voorzitter van De Jonge Onderzoekers Nijmegen, met programma’s voor jongeren en
schoolklassen op het terrein van wetenschap en technologie. Daarnaast tuinier ik graag en
hak beelden in steen en hout.
Jan Willem Lackamp

Fijne vakantie!
Het echte werk bij School's cool wordt verzet door mensen als jij!
Ondanks alle beperkingen die er ook dit jaar waren, hebben vele leerlingen weer een
steuntje in de rug gekregen dat hen helpt goed door hun schoolloopbaan te komen.
We zijn je daar zeer dankbaar voor!
Namens School's cool wensen we jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig én gezond
2022!

