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In december 2020 is Stichting School’s cool De Liemers opgericht. School’s Cool is een
landelijk project en is actief in verschillende gemeenten en regio’s. Ook in de Liemers zijn er
scholieren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overstap van het
basisonderwijs naar de middelbare school of in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

School’s cool Nederland
Missie:
In heel Nederland, zo goed mogelijk, zoveel mogelijk kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs,
zodat hun kansen op succes op school en in het leven vergroten.
De Stichting School's cool Nederland is ter verwezenlijking
van hierna genoemde doelen georganiseerd
als samenwerkingsverband van alle erkende School's
cool vestigingen in Nederland. Soms zijn dit zelfstandige
stichtingen, soms verbonden aan een gemeente, een
welzijnsorganisatie of een onderwijsorganisatie. De
vestigingen ontmoeten elkaar drie maal per jaar om
samenwerking te bevorderen en kennis te delen. De
vestigingen staan zelfstandig ten opzichte van elkaar.

Doelen
De Stichting heeft tot doel School’s cool vestigingen te ondersteunen bij het realiseren van hun
doelstelling en daarbij onder meer zorg te dragen voor:
het streven naar landelijke dekking van School's cool vestigingen
het bevorderen van de naamsbekendheid van Schools cool vestigingen in Nederland
het vormgeven aan een landelijk aanspreekpunt voor School's cool activiteiten
het waarborgen van de kwaliteit van School's cool vestigingen
het bewaken van de School’s cool formule en de naamvoering
het bevorderen van de samenwerking tussen en kennisuitwisseling van de School’s cool
vestigingen
het doen uitvoeren van (wetenschappelijke) effectmetingen en het verspreiden en stimuleren
van de informatie hierover.
www.schoolscool.nl
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School’s cool De Liemers
Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel de schoolcarrière van ‘risicoscholieren’ te ondersteunen en te verbeteren
door hen te begeleiden door middel van de inzet van gekwalificeerde vrijwilligers als
‘thuismentoren’, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Waarom een School’s cool voorziening?
De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor sommige kinderen een lastige stap.
Dat kan te maken hebben met hun leerstijl maar ook met de omstandigheden thuis. School’s cool
biedt deze leerlingen extra begeleiding om het risico op onderpresteren of schooluitval te
verkleinen.
Werkwijze
School’s cool koppelt vrijwillige thuismentoren aan scholieren die
steun kunnen gebruiken bij de overgang naar en in het voortgezet
onderwijs. Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat een
grotere groep leerlingen baat heeft bij deze vorm van begeleiding.
Thuisonderwijs is voor een aantal scholieren ingewikkeld. Daarom is
de doelgroep uitgebreid naar andere leerjaren. Het gaat om kinderen
die niet gediagnosticeerd zijn voor ondersteuning op school, maar
gezien hun persoonlijke omstandigheden wel gebaat zijn bij extra
hulp.

School’s cool werft thuismentoren en brengt hen met deze scholieren in contact. De thuismentoren
zijn vrijwilligers met minimaal MBO-niveau en affiniteit met de doelgroep. Ze komen één keer per
week maximaal 1,5 uur bij de leerling thuis. Ze begeleiden de leerling ruim een jaar bij allerlei
praktische zaken die met school te maken hebben.
Het gaat daarbij om:
• het versterken van zelfvertrouwen, motivatie, sociale redzaamheid en plezier in
school;
• het versterken van studie- en planningsvaardigheden voor betere resultaten op
school;
• het versterken van de betrokkenheid van ouders bij school, huiswerk en bij de
ontwikkeling van hun kind.
De thuismentor staat in contact met de mentor van school en vanzelfsprekend met de ouders.
School’s cool zorgt tijdens het begeleidingstraject voor ondersteuning van de thuismentor door
intervisie- en themabijeenkomsten. Iedere thuismentor krijgt vooraf duidelijke instructies en
relevante informatie.
Doelgroep
School’s cool De Liemers richt zich in principe op kinderen die wonen in Westervoort, Duiven,
Zevenaar en het Didamse deel van Montferland. Mocht er een enkele leerling zijn uit het
‘s- Heerenbergse deel voor wie begeleiding door School’s cool zinvol lijkt, dan kan die aangemeld
worden. De mentorcoördinator bekijkt dan of er een thuismentor is die het geen bezwaar vindt om
wat verder te reizen.
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Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen dus geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
Angélique Sanders-Huisman
Elizabeth van der Meulen
Hans Witt

voorzitter
secretaris
penningmeester

Er is een mentorcoördinator die een vrijwilligersvergoeding ontvangt.
De thuismentoren krijgen – zolang de financiële situatie van de stichting dat toelaat – een
vrijwilligersvergoeding van € 50,- per maand.
Er is een bescheiden budget voor iedere thuismentor om eenmalig iets leuks te ondernemen met
zijn/haar leerling.
Van iedere bestuursvergadering worden notulen gemaakt.
Per kalenderjaar komt er een jaarverslag dat gepubliceerd wordt op de website.

Financiën
School’s cool De Liemers heeft geen winstoogmerk.
De stichting streeft naar minimaal 10 mentoraten per kalenderjaar.
Het bestuur is belast met het werven van subsidies en sponsorgelden. De leden benaderen
potentiële subsidieverstrekkers en sponsoren. De subsidieverstrekkers en sponsoren worden
vermeld op de website.
Daarnaast werft School’s cool Nederland fondsen om nieuwe vestigingen te ondersteunen. Dat
heeft in 2021 geleid tot een bijdrage voor School’s cool De Liemers van de stichting
Kinderpostzegels.
Deze gelden zijn/worden ingezet voor:
- vrijwilligersvergoeding thuismentoren;
- bijdrage aan een activiteit van thuismentor met zijn/haar leerling;
- vrijwilligersvergoeding mentorcoördinator;
- deskundigheidsbevordering thuismentoren;
- bouw (eenmalig) en onderhoud website;
- kosten zakelijke rekening;
- kosten oprichtingsakte notaris (eenmalig);
- kosten Kamer van Koophandel (eenmalig).
De stichting heeft een meerjarenbegroting en verzorgt jaarlijks een financieel jaarverslag. Het
jaarverslag wordt op de website gepubliceerd.

Dit beleidsplan is vastgesteld op 11 juni 2021.
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