
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 
 

Bestuurswissel 

 

Midden 2017 droeg Hélène van Eekelen de voor-
zittersrol van Lekstroom School’s cool over aan 
Margreet Steenhuisen.  

Hélène was vanaf de oprichting voorzitter van het 
stichtingsbestuur en loodste de organisatie door 
woelige tijden. Met name de overgang van werken 
met een beroepskracht als directeur/coördinator 
naar een volledig door vrijwilligers gedragen orga-
nisatie was een intensieve periode die veel van 
haar stuurmanskunst heeft gevraagd. 

Onder Hélène’s  voorzitterschap is School’s cool 
Nieuwegein gestaag gegroeid en is - nu als Lek-
stroom School’s cool - de regionale uitbreiding 
naar IJsselstein en Houten gestart. Bij een gezellig 
etentje hebben coördinatoren en bestuur van Lek-
stroom School’s cool haar onder veel dankzegging 
uitgezwaaid. 

Margreet is een ervaren bestuurder en heeft het 
voorzitterschap met plezier op zich genomen.  

 

 

Ontwikkelingen School’s cool Lekstroom 

De start was dit schooljaar 2017/2018 voor Lekstroom School’s cool spannend. Het is het eerste 
schooljaar dat naast Nieuwegein ook brugklas leerlingen in  IJsselstein en Houten worden onder-
steund. Zowel in IJsselstein als Houten zijn dit schooljaar 2017/2018 vier thuismentoren begonnen 
met het begeleiden van een brugklas leerling. Voorjaar 2018 staat voor de deur en daarmee de 
periode van voorbereiding voor de begeleidingstrajecten voor leerlingen die komende augustus 
starten in de brugklas. Dat wordt het tweede schooljaar dat Lekstroom School’s cool ook in IJssel-
stein en Houten actief is. En onlangs is op initiatief van het basisonderwijs ook in Lopik met een 
informatiebijeenkomst in deze gemeente het werven van thuismentoren voor brugklas leerlingen 
gestart. Aandachtspunt in met name de nieuwe gemeenten is het werven van thuismentoren. Het 
aantal beschikbare thuismentoren bepaalt immers het aantal brugklas leerlingen dat kan worden 
begeleid. Hiertoe worden onder andere contacten met lokale vrijwilligersorganisaties, plaatselijke 
weekbladen en sociale media ingezet. Zeker ook zijn de persoonlijke contacten van onze vrijwil-
ligers hier van groot belang.  



 

 

In de gemeente Houten hebben zich nu reeds vijf vrijwilligers gemeld voor het schooljaar 
2018/2019. Wij, de coördinatoren, hopen dit ook in IJsselstein/Lopik te kunnen realiseren, en blij-
ven ons inspannen het aantal te begeleiden leerlingen te kunnen uitbreiden. In Nieuwegein worden 
inmiddels ieder schooljaar gemiddeld 12 brugklas leerlingen door hun thuismentor begeleid. Ook 
voor deze leerlingen is het belangrijk nieuwe thuismentoren te kunnen blijven verwelkomen.  

 

Kennismakingsbijeenkomst 

Natuurlijk is de begeleiding thuis het belangrijkst! Maar ….. als begeleiders bedachten we dat het 
jammer is dat de leerlingen die aan School ’s cool meedoen elkaar niet kennen! Soms ontdekken 
ze pas wie er allemaal meedoen op hun afscheidsfeestje! 

Daarom organiseerden de coördinatoren op 30 september een gezellige kennismakingsmiddag 
voor alle leerlingen. Voor de bijeenkomst stelde Work’In Mall een ruimte beschikbaar.  

Het programma begon met een kennismakingsspel geleid door thuismentor Siham. We deelden 
behalve onze naam ook onze dromen, onze wensen, onze hobby’s.  

Daarna was er pauze met een hapje en nog een drankje. De sfeer zat er goed in. 

Huub van Baal gaf vervolgens een presentatie over het ontstaan en de geschiedenis van Nieuwe-
gein. Voor veel kinderen was dit iets waar ze nog niet veel over hadden gehoord. 

Al met al was het een geslaagde middag. 

 

 

 
School’s cool Nederland 

Gezamenlijk zijn de aangesloten School's cools en School's cool Nederland tot de conclusie geko-
men dat de huidige wijze van samenwerking moet worden gewijzigd om in de nabije toekomst te 
voldoen aan de behoeften van de School's cools. Tegelijkertijd moet er fors worden bezuinigd als 
gevolg van het wegvallen van financiële ondersteuning.  

Er is bottom up een voorstel gemaakt voor een efficiënte samenwerkingsvorm, waarbij School's 
cool Nederland in staat wordt gesteld om de School's cools optimaal te ondersteunen. 

 
 

  



 

 

Binnen de voorgestelde vernieuwde samenwerking krijgen de School's cools voor een bescheiden 
jaarlijkse bijdrage: 
 
- gebruik van naam, logo, methodiek en website 
 
- vier goede platform bijeenkomsten over kennis-inhoudelijke zaken, innovatie en ontwikkeling, sa-
menwerkingsprojecten, gezamenlijke fondsenwerving 
  
- landelijke PR en landelijke zichtbaarheid en samenwerking met externe partners 

Daarnaast zijn op maat en op verzoek aanvullende diensten mogelijk tegen aanvullende kosten.  

Het toezicht zal liggen bij een Raad van Toezicht waarvan de leden worden voorgedragen door de 
aangesloten School’s cools. 

Aanleiding voor het evalueren van de samenwerking waren verschillende interne en externe ont-
wikkelingen, zoals het einde van de ondersteuning van School's cool Nederland door de Rabobank 
Foundation per 31/12/2017 en het onvoldoende benutten van de voordelen van de samenwerking. 

Het bestuur van  Lekstroom School’s cool heeft actief aan de landelijke discussie meegedaan en 
heeft vertrouwen in de ingezette koers. 

 

Deskundigheid bevordering 

Jaarlijks wordt er naast de intervisie bijeenkomsten voor de thuismentoren een speciale bijeen-
komst georganiseerd met een speciaal onderwerp ter deskundigheid bevordering. Dit schooljaar 
zal deze themabijeenkomst met als onderwerp “Training omgaan met interculturele communicatie” 
door de stichting Pharos worden verzorgd.  
 

Voor de nieuwe thuismentoren zal een introductiebijeenkomst worden georganiseerd voordat zij 
daadwerkelijk met hun begeleidingstraject beginnen. Zij gaan ook direct deelnemen aan de intervi-
sie bijeenkomsten die eens per zes schoolweken plaatsvinden. De huidige deelnemers aan deze 
bijeenkomsten waarderen de onderlinge informatie-, ervarings-, en kennisuitwisseling als zeer 
hoog. 

 

Nieuwe landelijke website 

De nieuwe landelijke School’s cool website is in de lucht www.schoolscool.nl  

Op de website vind je goede toegankelijke informatie voor leerlingen en ouders, (aanstaande) 
mentoren en onderwijsinstellingen. Een leuk filmpje laat zien wat een mentor doet en op een kaart 
zijn alle School’s cools in Nederland zichtbaar. 

 

Afscheid doet (geen) pijn 

Op 22 februari 2018 sloten we met leerlingen en ouders en een aantal genodigden het programma 
School’s cool Nieuwegein 2016-2018 af. Het was zowel voor de leerlingen als voor de ouders en 
mentoren een feestelijke gebeurtenis. 

In 2016 startten de leerlingen bij School’s cool toen ze naar de brugklas gingen en nu na ruim an-
derhalf jaar begeleiding was het tijd om hen uit te zwaaien. De leerlingen werden getrakteerd op 
een uurtje Jumpsquare, wat natuurlijk erg in de smaak viel. Daarna was er met ouders en genodig-
den een leuk informeel samenzijn in De Wenck. De aanwezigheid van leden van de comité van 
aanbeveling en bestuur gaven het geheel een klein officieel tintje.  

  

http://www.schoolscool.nl/


 

 

Elke mentor sprak zijn/haar leerling persoonlijk toe vergezeld van een mooi boek.  

Zowel ouders als leerlingen gaven aan dat de hulp van hun mentor zeer welkom was geweest.  

 

 

Mentoren - mentoren - mentoren - een oproep!! 

Lekstroom School's Cool is een project van en door vrijwilligers. Thuismentoren worden gekoppeld 
aan leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij de overgang naar het voortgezet 
onderwijs. Om geen leerlingen teleur te stellen is Lekstroom School’s cool voortdurend op zoek 
naar meer thuismentoren om nog meer leerlingen te kunnen helpen. Onze coördinatoren bereiden 
nieuwe mentoren zorgvuldig voor op hun taak. Ook aan de match van mentor met een leerling be-
steden zij veel aandacht. Daarna houden zij goed contact met de mentor en er is eens per zes we-
ken een intervisie bijeenkomst van mentoren en coördinatoren.  

Een thuismentor kan voor een leerling het verschil maken. Weet u iemand die geknipt is voor deze 
uitdaging? Met zijn/haar aanmelding als thuismentor maakt u ons en een nieuwe brugklas leerling 
gelukkig! 

 

En wie betaalt dat? 

De afgelopen jaren ontving School’s cool Nieuwegein respectievelijk Lekstroom  subsidies van het 
Oranje fonds, het Postzegelfonds, het Rabo Stimuleringsfonds, de gemeente Nieuwegein en het 
Samenwerkingsorgaan VO Zuid-Utrecht. Sinds enkele jaren zijn de activiteiten verricht door pro-
fessionele krachten overgegaan naar vrijwilligers met een professionele achtergrond waardoor de 
financiële randvoorwaarden beheersbaar werden. 

Met een gering eigen vermogen maar met een buffer opgebracht door een actie van Nieuwegeinse 
bedrijven is er een waarborg gecreëerd voor continuïteit. Met de huidige subsidiegevers zoals het 
Samenwerkingsorgaan VO Zuid Utrecht en de gemeente Nieuwegein kunnen we de komende ja-
ren een sluitende exploitatie realiseren. Het werkgebied van onze Stichting wordt echter uitgebreid 
met IJsselstein, Lopik en Houten waardoor aanvullende financiële middelen nodig zijn.  



 

 

Het Rabo stimuleringsfonds in de betreffende uitbreidingsgebieden heeft reeds een bijdrage ver-
strekt, maar we zullen ook een bijdrage vragen aan de betreffende gemeenten zodat de conti-
nuïteit voor de lange termijn gewaarborgd kan worden. 

Het administratieve proces wordt in eigen beheer uitgevoerd, maar door de toenemende complexi-
teit wordt extern e.e.a. beoordeeld en de jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring. 

 

 

 

 

 


