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Hierbij ontvangt u onze tweede Nieuwsbrief met recente wederwaardigheden van 

het Nieuwegeinse project School’s cool.  

Het project beleeft  sinds februari ( februari 2016 ) betere tijden  

Allereerst: de zorgelijke financiële situatie is omgeslagen, doordat substantiële  

subsidies binnen zijn gekomen en het project een financiële injectie heeft gekregen 

vanuit een bekende  Nieuwegeins activiteit: De Burgemeester Kookt . 

Maakt u zich geen zorgen mbt de mogelijkheid dat wij, als bestuur, door onze 

ongekende financiële welstand gekke dingen gaan doen. Maar u kunt zich vast 

voorstellen dat wij nu de financiële situatie niet zo knellend/zorgelijk is , meer in zijn 

voor andere project initiatieven en activiteiten. Het blijft echter werken aan een 

stabiele bron van inkomsten. Een eerste proeve met uitvoerige motivatie daartoe 

treft u aan in ons “ uitbreidingsplan”( zie bijlage)  

Om de stabiliteit van het project te bevorderen zijn een aantal 

basisstukkengeschreven, waarvan u hier een deel als bijlage aantreft. 

Deze basis geeft informatie over onze doelstellingen, organisatie, werkwijze en  

toekomstplannen. Tot nog toe waren zulke stukken niet voor handen, hetgeen 

regelmatig als een gemis werd ervaren, niet in de laatste plaats doordat er 

misverstanden ontstonden, die weliswaar werden opgevangen door de goede 

interne verhoudingen, maar ook duidelijk maakten dat er behoefte was aan 

structuur  en helderheidvoor alle betrokkenen. Met name de tekst van het 

uitbreidingsplan is tot stand gekomen met meedenken van de directie van de 

samenwerkingsverbanden, waarvoor hierbij onze dank.  

Het bestuur vindt het bijzonder te constateren dat leden van de commissie van 

aanbeveling effectief  mee denken en hebben gedacht om onze financiële  nood 

te lenigen.  Hartelijk dank daarvoor 
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2. pupillen: 

Afgelopen februari hebben we in De Wenck,( Wenckebachplantsoen)weer een 

groep “oud” pupillen na een succesvol traject “uitgezwaaid”. 

Hoewel zij merkbaar door de belangstelling en toespraken,waaronder een heel 

mooie van de van de burgemeester (met ambtsketen )wat in verlegenheid bleken 

te zijn gebracht ( inderdaad onze groep pupillen, zijn in grotere groepen eerder wat 

timide dan uitgelaten) was het een stralende bijeenkomst met verwennerijen, 

waarvan de pupillen royaal gebruik maakten. 

 

De toespraken van de mentoren waarin zij terugblikten op de ervaringen, die zij 

samen met hun pupil hadden opgedaan, waren hartverwarmend. 

Geheel onverwacht bleek ons project als doel te zijn gekozen voor de opbrengsten 

van het jaarlijkse event “De Burgemeester Kookt” . We zijn daar heel erg blij mee  

Om de doelgroep( onze pupillen) tijdens dit event zichtbaar te maken voor de 

aanwezigen hebben 5 pupillen het voorgerecht uitgeserveerd en middels een 

interview laten weten hoe zij het project ervaren. 

Zij maakten duidelijk dat een mentor:” hun heel erg hielp om hogere/goede cijfers te 

halen.” 

Andere opmerkingen waren : 

“dat het heel fijn was om een mentor te hebben als je ouders nog niet zo goed 

Nederlands spraken!” 

” het is handig om een mentor te hebben omdat die je helpt en waarom dan niet? “ 

“ het heeft mij op school erg geholpen!” 

De werving van nieuwe pupillen verloopt vlot en het aantal  aanmeldingen is zeer 

bevredigend.  
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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 is hun enthousiasme onlangs 

ondersteund door een groepsbijeenkomsten over pesten en met name cyberpesten 

geleid mevrouw A.  Zuiderman.  Er was naast de interessante informatie volop 

gelegenheid om vragen te stellen en bijzonderheden uit te wisselen, advies te 

vragen en inzichten te vergroten. 

Na dit jaar blijven er een aantal ‘oude’ mentoren beschikbaar voor de nieuwe 

groep. Daarnaast heeft een aantal nieuwe mensen zich al als mentor aangemeld. 

Op dit moment hebben we nog niet genoeg mensen om alle aanvragen te kunnen 

honoreren. Dat willen we wel heel erg graag! Alle aangemelde leerlingen kunnen 

het steuntje in de rug, dat School ’s cool kan bieden heel goed gebruiken.  

Het blijft voor mentoren bijzonder, uitdagend en geweldig leuk werk! 

Dringend verzoek: 

Wij vragen u daarom in uw netwerk leuke vrienden te attenderen op ons project  en  

de mooie mogelijkheden van het mentorschap.  

                          Kent u in uw vriendenkring toekomstige geschikte mentoren, 

                         =  laat deze persoon met ons contact opnemen  

                         = of geef de naam aan ons door opdat wij contact op kunnen nemen 

Informatie en eerste oriëntatie verloopt via  e-mailadres 

schoolscoolnieuwegein@gmail.com                                  

 

 

 

4. nieuwe vrijwilliger met speciale project opdracht  

U kunt zich voorstellen dat we, gezien de huidige positieve situatie, onze plannen , en 

de beperkte menskracht uitkeken naar een vrijwilliger die taken over kan en wilde 

nemen. Dat is gelukt, wij hebben de heer Paul Reusch ( zeker geen onbekende in 

onze gemeente )bereid gevonden substantiële werkzaamheden op zich te nemen. 

Wij verwachten dat zijn inbreng aan het project door zijn enthousiasme, kennis van 

onderwijszaken en zijn netwerk de positieve dynamiek, waarin het project thans 

verkeert , zal  bestendigen. 

 


