Cijfers van 2021 op een rij
School's cool Lingewaard

Missie
Wij geloven in gelijke kansen voor elke jongere, dat iedere
jongere recht heeft op een succesvolle schoolcarrière,
ongeacht de situatie waarin hij of zij zich bevindt.

Visie

Doelgroep

Wij geven vorm aan onze missie door jongeren
bij wie het behalen van een schooldiploma
vanwege uiteenlopende omstandigheden
niet vanzelfsprekend is,
extra aandacht te geven
door ondersteuning
van een (thuis-)
mentor.

Wij begeleiden leerlingen met een
hulpvraag die de overstap naar het
voorgezet onderwijs (VO) maken (12+) of al
op het regulier voortgezet onderwijs
zitten (14+). Daarnaast hebben wij in de
gemeente Lingewaard een pilot
uitgevoerd, waardoor we leerlingen
al eerder op het PO (12-)
konden begeleiden.

Leerlingen

VO-scholen (12+ & 14+)

In 2021 heeft School's cool Nijmegen en Regio in
totaal 173 leerlingen begeleid. In Lingewaard
hebben we 22 leerlingen begeleid, waarvan er 15 op
het VO zaten. De andere leerlingen zaten, vanwege
onze pilot 12-, op het PO en enkelen van hen maken
in 2022 onder begeleiding van hun mentor de
overstap naar het VO. Eind december 2021 hebben
we nog zes extra aanmeldingen ontvangen.
Prognose is dat we ook in 2022 ongeveer 15
leerlingen op het VO zullen begeleiden.

De vijftien middelbare scholieren zaten op de volgende scholen:
1.
OBC Huissen (11)
2.
OBC Bemmel (3)
3.
Notre Dame des Anges (1)

PO-scholen (12-)
De zeven leerlingen zaten op volgende basisscholen:
1.
De Drieluik (3)
2.
De Tichelaar (2)
3.
De Donatushof (1) & De Doornik (1)

Hoe?
1. We zorgen voor het maken van een effectieve match. Door
onze uitgebreide werving en screening, koppelen wij een
mentor die goed bij de leerling past.
2. De hechte band van de mentor en mentee staat voorop.

Waarom?
Vijf jaar geleden legde de
onderwijsinspectie de vinger voor het eerst
op de zere plek: bij gelijke
intelligentie wordt het voor je
schoolkeuze en schoolloopbaan
steeds bepalender uit welk gezin
je komt. De sterke correlatie
tussen het opleidingsniveau van
ouders en de onderwijskansen
van hun kinderen, is inmiddels in
meerdere onderzoeken
vastgesteld. De situatie rondom
Covid-19 heeft dit nog eens
onderstreept.
Binnen het Nederlandse
schoolsysteem is
kansenongelijkheid, naast het
lerarentekort het grootste
probleem.

3. Bij het mentoraat zijn alle partijen betrokken: de leerling,
ouders, school en eventuele hulpverleningsinstanties.
4. Niet alleen de leerling, ook de mentor wordt professioneel
begeleid door medewerkers.

Onze meerwaarde
We werken intensief samen en
stemmen af met de school.
De vrijwillige (thuis)mentor bouwt een
vertrouwensband op met de leerling.
Wij komen achter de voordeur,
waardoor we nog meer op maat onze
begeleiding kunnen afstemmen én het
gehele netwerk van de leerling kunnen
betrekken.

Tot slot

Ook in 2022 staan onze vrijwillige
mentoren klaar om een leerling te
begeleiden. Mocht een leerling bij jou
op school een extra steuntje in de rug
kunnen gebruiken, meld dan aan!
Voor extra informatie zie
www.schoolscoolnijmegen.nl

