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School ’s cool Nijmegen e.o. zoekt een
penningmeester voor haar bestuur

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. School’s cool is een vrijwilligersorganisatie.
Een goede start in het voortgezet onderwijs is van belang voor de verdere
schoolloopbaan. School ’s cool levert een bijdrage aan het voorkomen van zitten
blijven, ‘afstromen’ of schooluitval. School ’s cool Nijmegen begeleidt jaarlijks
ongeveer 120 koppels van jongeren en mentoren. In de gemeenten Wijchen en
Lingewaard hebben ca. 30 jongeren een mentor.
Leerlingen die willen leren, maar extra begeleiding of hulp nodig hebben worden
gekoppeld aan een vrijwillige mentor. Deze mentor komt wekelijks bij de jongere
thuis (of op school). De jongere krijgt positieve aandacht en leert praktisch
plannen, organiseren, studeren, maar ook om sociaal sterker te staan. Daarnaast
vormt de mentor als nodig een schakel in de communicatie tussen leerling,
ouders en school.
Nieuwe penningmeester
Het bestuur van School ’s cool Nijmegen bestaat momenteel uit 5 leden en zoekt
een nieuw bestuurslid. Wij zijn op zoek naar een persoon die graag zijn financiële
skills inzet voor School’s cool en daarmee het bestuur kan aanvullen. De
penningmeester heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring of affiniteit met
financiën. Naast de functie specifieke taken zet de penningmeester zich in voor
het algemeen functioneren van School’s cool Nijmegen.

Wat doet het bestuur?
o.a.
• 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.
• Toezicht houden op de uitvoering en beleid.
Wie zoeken we?
Uiteraard verwachten we dat je je verbonden voelt met de doelstellingen en de
doelgroep van School’s cool Nijmegen. Dat je iemand bent die graag een actieve
bijdrage levert in de ontwikkeling van de stichting. We zoeken iemand die de
huidige bestuursleden met haar/zijn profiel aanvult. Je zorgt samen met de
manager voor de totstandkoming van het financieel jaarverslag, de begroting en
periodieke rapportages. We schatten in dat je gemiddeld 4-6u per maand
hiervoor nodig hebt.
Je werkt graag samen en bent gericht op verdere professionalisering. Je vindt
het leuk om daarover mee te denken voor een periode van (tenminste) 4 jaar.
School’s cool is een professionele en informele vrijwilligersorganisatie. Deel
uitmaken van het bestuur is boeiend en geeft veel voldoening. We vergaderen
zo’n 6 keer per jaar. Daarnaast hebben we een aantal momenten in het jaar dat
we gezellig bijeenkomen met alle vrijwilligers van School’s Cool. We vinden dat
belangrijk!
Ben je geïnteresseerd?
Voor meer informatie of aanmelden? Neem contact op met: Liesbeth van den
Broek,
secretaris
bestuur
School’s
cool
Nijmegen
via
email:
liesbeth_broek@hotmail.com of gsm 06-27219315
Website: www.schoolscoolnijmegen.nl

