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Hierbij ontvangt u allerlei recente wederwaardigheden van het Nieuwegeinse 

project School’s cool..  

Allereerst:wij hebben sinds kort andere statuten met daaruit volgend een andere 

bestuursvorm en ander naam: School’s cool Lekstroom Afdeling  Nieuwegein.       

In de oorspronkelijke statuten was er sprake van een Raad van Toezicht met daarbij 

aansluitende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Om de organisatie ( met steeds minder inkomsten )goed draaiende te houden en er 

uitsluitend wordt gewerkt met vrijwilligers, kwam er steeds meer op de Raad van 

Toezicht af en moesten zij besluiten nemen, die formeel niet bij hun bevoegdheden 

aansloten. In de nieuwe statuten is gekozen voor een bestuur met aangepaste 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

Om in de nabije toekomst, in overleg met de samenwerkingsverbanden en andere 

betrokkenen, mogelijk tot uitbreiding van het project te komen binnen het gebied 

Lekstroom is de naam alvast aangepast. 

 

2. pupillen: 

Het aantal pupillen blijft redelijk constant en de beoogde en bereikte resultaten 

gelukkig eveneens. Het project blijft, dankzij de geweldige inzet van mentoren en 

mentor coördinator, succesvol. 

OP 3 maart sluit de vierde groep pupillen van School’s cool Lekstroom, locatie 

Nieuwegein, feestelijk hun traject af.  

Om dit samen te vieren wordt u van harte uitgenodigd deze feestelijke gebeurtenis 

bij te wonen. Vanaf 17.15 uur  bent u welkom  in De Wenck, Wenckebachplantsoen 

85a in Nieuwegein.  

Eerdaags begint de werving van nieuwe pupillen voor schooljaar 2016- 2017  
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3. mentoren: 

De mentoren die een of meerdere pupillen begeleiden blijven enthousiast.             

Hun enthousiasme wordt natuurlijk in eerste instantie bepaald door hun activiteiten 

met pupillen en hun ouders. Vanuit het project wordt hun enthousiasme ondersteund 

door regelmatige groepsbijeenkomsten en informatieve bijeenkomsten. Tijdens deze 

bijeenkomsten is er volop gelegenheid bijzonderheden uit te wisselen, advies te 

vragen en inzichten te vergroten. 

 

 

 

4. problemen  dus laat ons uw adviezen horen  

mentoren. Hoewel het werken met pupillen veel sympathie krijgt, blijken onze 

wervingsacties ( mond op mond reclames, deelname aan vrijwilligersmarkt werving 

via de websites van scholen ,artikel in de Molenkruier ) te weinig  aanmeldingen van 

nieuwe mentoren . Kunt u ons helpen  om andere wervingsbronnen aan te boren, 

stuur een berichtje aan schoolscoolnieuwegein@gmail.com 

financiën. Een constante bron van zorg is, over voldoende gelden te beschikken om 

het project ( met vrijwilligers) na schooljaar 2015- 2016 draaiende te houden. (Voor 

het schooljaar 2015- 2016 heeft het samenwerkingsverband VO Lekstroom financiële 

steun toegezegd en een bijzonder Nieuwegeins project  ‘koken met de 

burgemeester’ laat ons delen in de opbrengsten daarvan). Tijdens besprekingen met 

de landelijke organisatie School’s Cool  waren er verwachtingen gewekt, dat zij op 

landelijk niveau project gelden zouden gaan werven. Onlangs werd duidelijk dat dat 

streven niet in resultaten is omgezet. Dus het bestuur gaat zich ernstig beraden met 

betrekking tot de stappen die genomen moeten worden om het project staande te 

houden.  

In de praktijk blijkt het anno 2016 erg moeilijk om,na de verhoudingsgewijs 

eenvoudig te verkrijgen startsubsidies , een stabiele vorm van inkomende gelden te 

realiseren.   

Voorlopig staat het project School’s Cool Nieuwegein als een huis , pupillen dragen 

het nut van het project uit door op het voortgezet onderwijs beter dan verwacht te 

presteren en daardoor een steviger basis te leggen voor hun toekomst in Nederland.   

 

 


