Jaarverslag 2020

ORGANISATIE
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021

Het bestuur en de Raad van Toezicht zetten hun expertise vrijwillig in. De afzonderlijke leden hebben een
groot netwerk binnen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting zoals vastgelegd
in het beleidsplan. De Raad van Toezicht fungeert niet alleen als toezichthoudend orgaan, maar ook als
adviseur van en klankbord voor het bestuur.

RAAD VAN TOEZICHT
Voorzitter
Leden

Peter Taks
Dorien van Gent / Harrie Koolen / Astrid Oostrom / Esther van der Veur

HET BESTUUR VAN SCHOOL’S COOL NEDERLAND BESTOND IN 2020
UIT DE VOLGENDE LEDEN:
Voorzitter
Penningmeester
Algemeen lid bestuur fondsen en subsidies
Algemeen lid bestuur vestigingen en kwaliteit mentoraat
Algemeen lid bestuur informatica en data
Secretaris
Secretarieel medewerker bestuur

Marian Konijn
Dennis de Jong
Ingrid de Jong-Bloemers
Arjen Schimmel
Thomas Dolman
Eveline Peijster
Inge Cornelisse-Elsinga

Ambitie 2021
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020

Voorzitter
• Contact met externe stakeholders, landelijke pers en landelijke instellingen
• Gesprekspartner voor de wetenschappelijke denktank
• Contact nieuwe vestigingen
Fondsen en Subsidies
• Landelijke fondsen en subsidies verkrijgen voor landelijke doelen van School’s cool Nederland
• Contactpersoon voor landelijke fondsen en subsidieverstrekkers

Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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Vestigingen en kwaliteit mentoraat
• Kwaliteitbewaking mentoraat
• Maken methodebeschrijving School’s cool
• Contactpersoon voor de vestigingen
Informatica en Data
• Inventariseren van en voorzien in databehoeften binnen School’s cool
• Verbeteren van de website
Penningmeester
• Juist en tijdig verwerken van administratie School’s cool Nederland
• Financiële jaarcyclus en opstellen van verantwoordingen t.b.v. fondsen- en subsidieverstrekkers
Secretaris
• Organiseren platformbijeenkomsten (zowel online als live) en overige activiteiten
• Samenstellen en verzenden van School’s cool nieuwsbrieven
Secretarieel medewerken bestuur
• Ondersteuning bestuur en RvT
• Beheer algemeen e-mailadres
• Verzorgen uitingen op social media
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten

Begroting 2020 €
110.000
38.750
148.750

2020 €
112.203
19.910
132.113

2019 €
37.132
26.874
64.006

102.500

98.422

28.651

20.474
4.800
2.250
2.640
12.385
-

18.384
4.598
325
1.188
4.976
3.308

33.509
4.182
905
2.271
5.588
509

145.049

131.201

75.615

3.701

912

-11.609

-
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3.701

915

-11.606

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve		
Bestemmingsfonds RABO		
Bestemmingsfonds SKN		
Bestemmingsfonds OranjeFonds		

915
-

-10.916
-690

Bestemd resultaat

915

-11.606

Giften en baten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der exploitatiebaten
Verstrekte bijdragen aan vestigingen
Overige bedrijfskosten
Exploitatiekosten
Kosten fondsenwerving
Auto- en transportkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Andere kosten
Som der exploitatielasten

Vestigingen

Exploitatieresultaat

Wetenschappelijke denktank

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ondersteuning
Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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TOELICHTING OP DE CIJFERS
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020

Het boekjaar 2020 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 915. Het begroot resultaat
voor 2020 was € 3.701. Ten opzichte van de begroting is het resultaat € 2.786 lager. Dit is te verklaren
door onder andere de volgende zaken:
•
		
		
		

Naast de ten tijde van het opstellen van de begroting reeds bekende fondsen is er in 2020 nog eens ruim
€ 14.000 ontvangen aan bijdragen van fondsen en donaties. Zo hebben wij € ontvangen van Pro Juventute
ten behoeve van mentoraten in de regio Leiden. Daarnaast hebben wij € 2.500 ontvangen van Stichting
Boschuysen en € 1.500 in het kader van het “Appeltje van Oranje” van het Oranjefonds.

Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen

• De vestigingen hebben € 9.500 minder uitgegeven dan begroot aan het project dat door Stichting
		 Kinderpostzegels wordt gefinancierd. Voorzichtigheidshalve is daarom ook € 9.500 minder aan bijdrage
		 van St. Kinderpostzegels in de staat van baten en lasten verantwoord.
• In 2020 was € 20.000 begroot aan ontvangsten van nieuwe vestigingen. Dit is niet gerealiseerd.
• Als gevolg van de corona-pandemie hebben in 2020 verschillende activiteiten niet of op aangepaste
		 wijze plaatsgevonden. Daardoor zijn kosten van bijeenkomsten en reis- en autokosten lager uitgevallen.

Wetenschappelijke denktank

• De kosten van de notaris van € 2.292 inzake de wijziging van statuten waren niet begroot.

Ondersteuning

• Er heeft een afboeking plaatsgevonden van langer openstaande vorderingen ten bedrage van € 3.142.

Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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De afgelopen jaren is School’s cool Nederland voor verschillende vestigingen penvoerder voor de subsidieaanvraag bij de Stichting KInderpostzegels Nederland geweest. Alleen voor 2019 lag er, op verzoek van KPZ,
de afspraak dat de vestigingen dat zelf zouden doen. Vanaf 2020 is de aanvraag opnieuw vanuit School’s cool
verzorgd. Zo is de coninuïteit in de subsidiestroom vanuit de Stichting Kinderpostzegels Nederland geborgd.
n de jaarrekening is verantwoord welke vestigingen van deze financiële bijdrage hebben geprofiteerd.
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DE CONTINUÏTEITSRESERVE BEDRAAGT OP 31 DECEMBER 2020 € 48.978.
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020

De reserve is bedoeld om de continuïteit van de landelijke organisatie te waarborgen. Incidentele uitgaven die
niet begroot zijn kunnen gedekt worden uit deze reserve. Er is sprake van een gezonde financiële situatie, dit
blijkt uit de solvabiliteit en liquiditeit van de balans per 31 december 2020.
Voor een volledig overzicht van de financiën verwijzen wij naar onze jaarrekening. Deze is te vinden op onze
website: schoolscool.nl

Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021
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We hebben een financieel
gezonde organisatie!
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SUBSIDIES EN FONDSEN
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten

In 2020 heeft School’s cool Nederland meerdere donaties en fondsen ontvangen van geldverstrekkers om
vanuit de landelijke organisatie de vestigingen te ondersteunen. De individuele vestigingen verzorgen zelf hun
inkomsten. Vanuit het landelijke bureau wordt gefaciliteerd, waar ook geld voor nodig is.
Net als in de afgelopen jaren heeft ook in 2020 Stichting Kinderpostzegels Nederland ons gesteund. Een groot
gedeelte van de honorering van de aanvraag is bestemd voor de individuele vestigingen om nieuwe mentoraten te
kunnen uitvoeren. Ook School’s cool Nederland zelf heeft een bijdrage gekregen om het project te kunnen faciliteren
vanuit het landelijk bureau.
Daarnaast hebben Pro Juventute, Stichting Boschuysen en YouBeDo School’s cool Nederland gesteund met een
donatie. De bijdrage van Pro Juventute is bedoeld voor het opzetten van een nieuwe vestiging in Den Haag en specifiek
voor de uitrol van nieuwe mentoraten. Van Stichting Boschuysen hebben wij een bijdrage gekregen ter ondersteuning
van ons project Appeltje van Oranje. Van het OranjeFonds hebben wij een geldbedrag ontvangen in het kader van de
Appeltjes van Oranje, zonder een specifiek doel of project. We hebben deze donatie besteed aan PR doeleinden om
meer bekendheid te krijgen voor School’s cool.

Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENVERWERVING
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
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VO-raad
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SKN
Ontvangsten
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Uitgaven
SKN Lekstroom
SKN Bforyou Schiedam
SKN Torion Haren
SKN School’s cool Nijmegen
SKN JES
SKN Friesland College
SKN School’s cool Amsterdam
SKN School’s Cool Nederland

97.922

2.815
8.640
8.232
15.011
10.224
22.500
21.000
9.500
97.922

Pro Juventute
Ontvangsten

10.000

Uitgaven
Stichting JES nieuwe mentoraten

10.000

Bijdrage OranjeFonds Appeltje van Oranje - vrije besteding
Ontvangsten
OranjeFonds Appeltjes van Oranje
1.500
Donaties
Ontvangsten
Stichting Boschuysen
YouBeDo

2.500
281
2.781
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CORONA EN HET MENTORAAT
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021

Vanaf 12 maart 2020 verandert de Nederlandse samenleving. De opmars van het coronavirus is niet tegen te
houden, grijpt razendsnel om zich heen en verspreidt zich niet alleen over ons land, maar zelfs over de hele
wereld. Nederland wordt geconfronteerd met haar eerste (intelligente) Corona Lock Down. Een niet eerder
vertoonde samenleving ontstaat.
Het was heel even schakelen maar vrij spoedig komt binnen School’s cool Nederland een ‘Corona hot line’ tot stand.
De eerste extra nieuwsbrief verschijnt 1 april. Al met al worden er tussen april en juni zeven ‘weekberichten update
coronatijd’ verzonden. Deze extra nieuwsbrieven worden door en voor elkaar gevuld met tips en trics. Vooral in trek zijn
de online tools die in een razend tempo overal ontwikkeld worden. Zo deelt Leiden een online vragenformulier voor haar
vrijwillige mentoren en stelt Utrecht de door hen ontwikkelde online mentortraining ter beschikking aan alle vestigingen.
Niemand hield het voor mogelijk maar vanaf 16 maart gaan ook de scholen dicht. De impact is ongelofelijk en heeft grote
invloed op de organisatie van onze mentoraten. Een van de belangrijkste pijlers van ons mentoraat is dat wij achter de
voordeur komen. Plotseling is dat niet meer mogelijk.
Gelukkig tonen veel vrijwillige mentoren zich vindingrijk en laten zij zich
niet uit het veld slaan. Videobellen, WhatsApp, Zoom en als het weer
mag een wandeling buiten.
Dat zijn de manieren waarop het contact tussen mentor en mentee
levend worden gehouden.
En dat is broodnodig blijkt. Vaak is het wekelijks mentorcontact het
enige lijntje voor de mentee en het gezin met de buitenwereld. En
onze mentees hebben dat keihard nodig tijdens deze Lock down.

Ambitie 2021
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‘Onze mentoren kijken met de mentee naar een passende oplossing voor
contact binnen de maatregelen. Er zijn mooie initiatieven ontstaan!’
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VO-RAAD
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten

Vanaf eind april 2020 sluit School’s cool aan bij het Thuisschoolmaatjes project van de VO-Raad. Hoewel het niet tot de
corebusiness van de VO-Raad hoort is de roep van het onderwijs om de
thuiszittende leerlingen te steunen groot.
School’s cool biedt vanuit verschillende vestigingen haar expertise op het
gebied van mentoring aan. Utrecht, Nijmegen, Leiden en Amsterdam leveren
elk op geheel eigen wijze ondersteuning. Variërend van regio-coördinatie tot
het ontwikkelen van extra activiteiten in het weekend en tijdens de vakanties
voor de thuiszittende scholieren.
Hoewel snel duidelijk is dat de VO-Raad haar project zal beëindigen in september, laat zij in een afsluitende brief aan
alle scholen voor het voorgezet onderwijs weten wat School’s cool is en hoe zij extra ondersteuning aan hun leerlingen
kan bieden.

Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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MENTORATEN

Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020

Het aantal School’s cool mentoraten laat een iets dalende lijn zien na een piek in 2019. In absolute zin zijn de
aantallen als volgt: 1088 mentoraten in 2017, 848 in 2018, 1239 in 2019 en 1148 actieve mentoraten in 2020.
Dat komt neer op een daling van 7,3 % in 2020. Dit is te verklaren doordat er tijdens de coronacrisis minder
mentoraten waren.

2020
2017

2018
- 22%

Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten

2019

1088

848

- 7,3%

+ 46%

1239

1148

Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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Fotografie: Vera Keizers

VOORBEELDEN VAN SUCCESVOLLE MENTORATEN
INTERVIEW MET SIMONE TEN HAG
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten

DEN HAAG Vanaf het begin van
het project zijn alle partijen met
enthousiasme in School’s cool Den
Haag gestapt. Dat geldt voor
de stichting De Haagse Scholen,
Lucasonderwijs en School’s cool Leiden. Vanaf
het allereerste begin is Zeynep Uslu betrokken bij
het opstarten en uitvoeren van het project. Wat
de samenwerking vooral karakteriseert is heel veel
enthousiasme.
Lucasonderwijs is met de basisschool De Regenboog
in het voorjaar van 2019 van start gegaan. Voor
de basisscholen De Wissel, De Baanbreker en Het

Galjoen zijn recent de eerste 15 koppelingen tot
stand gekomen. Volgens Simone ten Hag van de
Haagse Scholen hebben de scholen na een eerste
kennismaking met School’s cool goed aangevoeld
welke leerlingen dat extra steuntje in de rug goed
kunnen gebruiken. De scholen hebben een populatie
waarvoor een thuismentor extra belangrijk is. Op de
scholen zelf wordt dat herkend en dat is een belangrijke
reden voor het opzetten van de pilot.
Voor Simone, de beleidsmedewerker bij de Haagse
Scholen, is het vooral van belang contacten te leggen
en partijen bij elkaar te brengen. Daar waar subsidies
aangevraagd kunnen worden legt zij contacten met

Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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mentor Francesc samen met leerling Sami

mentor Max samen met leerling Owen
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Daarnaast waardeert Simone de extra koppeling
van tussen ‘zand en veen’ in het Haagse. School’s
cool mentoren komen vaak vanuit andere delen van
de stad en helpen jongeren die opgroeien in de wat
mindere wijken.
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

Het is mooi om te zien dat School’s cool en passant
een verbinding tussen die stadsdelen tot stand weet
te brengen volgens Simone.

Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen

mentor Derk samen met leerling Bas

Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten

bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Bij de concrete
uitvoering en organisatie is Simone minder betrokken.
Natuurlijk was zij bij de startbijeenkomst aanwezig en
volgt zij de tussentijdse- en eindevaluaties.
Voor Den Haag is School’s cool een uniek project.
Er zijn maatjesprojecten maar een mentorprogramma
specifiek gericht op de overgang po-vo ontbreekt.
Simone geeft aan dat er in Den Haag wel een grote
doelgroep is die hiervan kan profiteren. Dat is een
belangrijke motivatie voor het bestuur van de Haagse
Scholen geweest om in te stappen.

Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning

Voor de nabije toekomst zal Simone na evaluatie haar
aandacht vooral richten op duurzaamheid en inbedden
in de gemeentelijke structuren.
Daarna hoopt zij dat opschalen aan de orde kan komen.

Doelstellingen 2021
Ambitie 2021

Jaarverslag
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Binnen een School’s cool
mentoraat is de één op één
aandacht onderscheidend.
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VESTIGINGEN
Op dit moment zijn 28 School’s cool vestigingen actief in 25
gemeenten en de locatie Fryslân bedient de totale provincie.
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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Utrecht
lelystad
BErg & Dal
Zwolle
Zoetermeer
+ Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland
Hoogezand
Westland
Delft
Amsterdam
Den Haag
Leiden
Wijchen
Lingewaard
Nijmegen
IJmond
Friesland
Lekstroom
Schiedam
Voorschoten
Leiderdorp
Oegstgeest
Zoeterwoude
Haren
Arnhem
Gouda/Waddinxveen
Bodegraven/Reeuwijk
TOTAAL

57
73
21
16
33
19
40
80
420
12
52
15
10
60
33
45
44
10
2
6
1
1
6
49
33
10
1148

We mikken op groei
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WETENSCHAPPELIJKE DENKTANK
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten

Afgelopen jaar is er een wetenschappelijke denktank geformeerd met daarin onderzoekers
van verschillende universiteiten in Nederland, te weten de Universiteit Leiden, Erasmus
Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit in Nijmegen en Universiteit van Amsterdam.
Met hun expertise op het gebied van mentoring, onderwijs en opgroeien wordt er gekeken naar hoe
School’s cool zich verder kan ontwikkelen en profileren als preventief programma voor leerlingen.
Onderdeel daarvan is het opzetten van een grootschalig onderzoek naar hoe School’s cool bijdraagt
aan het welbevinden en de resultaten van leerlingen, maar ook een literatuurstudie naar wat er al
bekend is over schoolgerelateerde mentoring. Onderzoeksbureau Sardes en studenten zullen aan
dit onderzoek bijdragen. Hoe beter de methode van School’s cool onderzocht en onderbouwd
wordt, hoe groter de kans dat we met School’s cool een duurzaam en ondersteunend programma
neer kunnen blijven zetten in de toekomst!
Professor Geert-Jan Stams van de Universiteit van Amsterdam, Eddie Denissen van de Radboud
Universiteit in Nijmegen, Loïs Schenk post doc van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Karin
Vaessen senior onderwijsadviseur bij Sardes.

Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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Eddie Denissen

Loïs Schenk

Geert-Jan Stams

Karin Vaessen

Radboud Universiteit Nijmegen

Erasmus Universiteit Rotterdam

Universiteit van Amsterdam

Sardes
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ONDERSTEUNING VAN DE VESTIGINGEN
PLATFORMBIJEENKOMST 11 MAART 2020: PR
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden

De platformbijeenkomst werdt georganiseerd door School’s cool Lelystad met als gastheer Jules
Wolthuis en vondt plaats in het mooie gemeentehuis van Lelystad. Marian Konijn zat de bijeenkomst
voor en Jelle Jan van Hasselt voorzag de presentaties van Lelystad en Friesland van professioneel
commentaar. De bijeenkomst werd goed bezocht en achteraf ook positief geëvalueerd.

Staat van baten en
lasten over 2020

HEIDAG BESTUUR EN RVT SEPTEMBER

Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen
Wetenschappelijke denktank

Vrijdag 25 september troffen bestuur en RvT van School’s cool Nederland elkaar in Leusden. Een
fijn moment voor de meeste mensen uit het bestuur om elkaar voor het eerst live te ontmoeten!
Daarnaast was het ook een erg nuttig dag. Het ochtendprogramma werd met een managementdrives
sessie voor het bestuur gevuld en de middag stond in het teken van de samenwerking tussen RvT
en bestuur en de realisatie van de doelstellingen van 2020.
Marian Konijn
Ik kijk terug op een weliswaar beetje frisse, maar mooie dag. Wij hebben met elkaar gesproken,
gespard en gediscussieerd. Met een groep van elf personen zijn wij op sterkte! En hoe. Een
mooie groep van zes geïnspireerde bestuurders, die inmiddels ‘kleur bekend hebben naar elkaar’
en daardoor elkaar beter kunnen aanvullen en/of behoeden voor miscommunicatie. Samen met de
vijfkoppige RvT is ’s middags flink nagedacht over onze belangrijkste doelstellingen voor 2021.
Daar kunnen wij direct mee aan de slag.

Ondersteuning
Doelstellingen 2021

PLATFORM BIJEENKOMST NOVEMBER: SCHOOL’S COOL 2.0: LESSONS LEARNED
VAN CORONA!

Ambitie 2021

Woensdag 4 november 2020 zijn er in totaal 11 vestigingen online bij elkaar gekomen om met elkaar
kennis te delen over School`s cool in corona tijd. Samen hebben we casuïstiek en praktische vragen
besproken. Deze online bijeenkomst was iedereen goed bevallen, we gaan dit zeker in de toekomst
herhalen! Dit geslaagde evenement was gehost door Zeynep Uslu en Anna van Damme van de
vestigingen Den Haag en Leiden.

Jaarverslag

2020
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DOELSTELLINGEN 2021
Organisatie
Taken en
verantwoordelijkheden
Staat van baten en
lasten over 2020
Subsidies en fondsen
Corona en Mentoraat
VO-raad
Mentoraten
Voorbeelden van
succesvolle mentoraten
Vestigingen
Wetenschappelijke denktank

methode

merk

e-mentoring
thema en methode

label op de kaart
landelijke naamsbekendheid

2021 the next level
opschalen
aantal vestigingen
meer mentoraten per vestiging

doen we met elkaar
projectmatige aanpak
landelijk secretariaat

Ondersteuning

thema’s
taal
(on)gelijke kansen
corona en dan?

Doelstellingen 2021
Ambitie 2021
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verhalen
impact verhaal
gelijke kansen verhaal
‘het werkt’ verhaal

blijvers
nieuwsbrief 6x per jaar
platformbijeenkomsten 2x per jaar
intervisie 2x per jaar
samenstelling bestuur en Rvt op orde

financiën
solide basis
aanvullen met projectsubsidies
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JAARVERGADERING 25 NOVEMBER 2020
Organisatie
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succesvolle mentoraten
Vestigingen
Wetenschappelijke denktank
Ondersteuning
Doelstellingen 2021

Woensdag 25 november vond de jaarvergadering 2020 van School’s cool plaats. Wegens corona was dit voor het eerst
een online jaarvergadering. Er was een mooie opkomst, er waren circa 14 vestigingen aanwezig en het bestuur en de
RvT waren vertegenwoordigd. Er vond een geanimeerd gesprek plaats over de uitkomsten van 2020 vanuit zowel de
vestigingen als landelijk en er werd vooruitgekeken naar de doelstellingen 2021 voor ons allen.

AMBITIE 2021
Wij willen groeien en dat willen wij niet zomaar zonder meer. School’s cool merkt dat het belangrijk is om een stevig
anker in, hopelijk straks, elke regio van Nederland te hebben. Nu zitten wij vooral in de Randstad, in de regio Nijmegen
en Utrecht, Flevoland en Friesland en Groningen. In teveel delen van Nederland staan wij ‘nog niet op de kaart’.
Daar moeten wij mee aan de slag als wij onze visie en missie ‘om er te zijn voor zoveel mogelijk kinderen in Nederland’
willen waarmaken. Onze ambitie is het om in de komende jaren telkens zo’n 5 tot 7 nieuwe vestigingen te openen.
Voor 2020 is ingezet op het verstevigen van onze positie in de vier grote steden. In Den Haag en Rotterdam wordt daar
onder andere met steun van de Stichting Kinderpostzegels aan gewerkt. In Utrecht en Amsterdam staan wij al stevig op
de kaart.
Daarnaast merken wij dat bestaande vestigingen graag uitbreiden naar de direct aangrenzende gemeenten.
Zo is in Het Liemers een nieuwe vestiging in de buurt van Arnhem geopend en breidt Friesland uit in Achtkarspelen
en Tietjerksteradeel. Voor Flevoland geldt dat gewerkt wordt aan een vestiging in Dronten. Deze ontwikkeling hoopt
School’s cool in 2022 voort te kunnen zetten. Tenslotte is het onze ambitie om zoveel mogelijk scholieren in Nederland
te bereiken.

Ambitie 2021

Jaarverslag

2020

Marian Konijn

Peter Taks

School’s cool op de kaart zetten
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CONTACT
School’s cool
Marian Konijn
tel.: 06 - 51 82 99 92
www.schoolscool.nl
contact@schoolscool.nl
REDACTIE
Inge Cornelisse-Elsinga
Tel.: 06 - 42 00 98 40
ONTWERP
Sterk in MEDIA
www.sterkinmedia.nl

