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Voorwoord 
 

Afgelopen jaar hebben we ons opnieuw ingezet om onze stichting te laten groeien en 

daarmee meer leerlingen te kunnen begeleiden bij de overgang van de basisschool naar de 

middelbare school.  

Hoewel onze primaire taak steeds soepeler verloopt, zijn er ieder jaar weer nieuwe 

uitdagingen. Zo was er dit jaar vooral de uitdaging om voldoende nieuwe mentoren te 

vinden. Het blijft ieder jaar lastig om de vraag en het aanbod goed op elkaar af te stemmen. 

Dit jaar waren er echter duidelijk meer leerlingen die graag een thuismentor wilden dan dat 

we mentoren beschikbaar hadden.  

We hebben vele acties in gang gezet om toch voldoende mentoren te kunnen vinden. 

Andere jaren hadden we mede door het aanbod van studenten vanuit de Pabo doorgaans 

voldoende mentoren. Dit jaar boden zich echter om voor ons onduidelijke redenen geen 

studenten aan als thuismentor. We zullen dus komend jaar onze contacten met de HAN 

opnieuw proberen te intensiveren. 

Een andere en voortdurende uitdaging is het om meer ingebed te raken in de Arnhemse 

samenleving. Gelukkig weten steeds meer basisscholen ons te vinden en breiden we 

daarmee onze bekendheid uit. We hebben dit jaar onze relatie met de gemeente Arnhem, 

de stichting PAS en met de (sociale) wijkteams verder geïntensiveerd. De samenwerking 

werkt soepeler en de contacten ervaren we als heel plezierig. We zijn uitzonderlijk blij met 

de financiële steun vanuit de gemeente en het feit dat ze actief met ons meedenken.  

Samen met School’s Cool Nijmegen hebben we de landelijke themabijeenkomst voor alle 

School’s Cool vestigingen verzorgd en vormgegeven. Het ging daarbij om leren van elkaar en 

delen van ervaringen. Ook heeft het nieuwe bestuur van School’s Cool Nederland zich 

voorgesteld en zijn ambities kenbaar gemaakt.  

Ook dit jaar willen we weer graag alle thuismentoren bedanken voor hun grote inzet, hun 

enthousiasme en doorzettingsvermogen.  

Daarnaast bedanken we onze sponsoren, zoals bijvoorbeeld de stichting Kinderpostzegels en 

de organisaties waar we met speciale acties bij kunnen aankloppen. Al met al kijken we 

terug op een goed jaar en gaan we met enthousiasme verder in het komende jaar met het 

bereiken van onze nieuwe doelen.   
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In 2020 hopen we ons 10-jarig bestaan te vieren.        

De financiële verantwoording over 2018 is een apart document en is vastgesteld op               .. 
18 februari 2019 

 

Namens het bestuur van School’s Cool Arnhem, .. april 2019 

 

 

Marlies van Berlo, secretaris 

 

 

Frits Roelofs, voorzitter  
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Onze sponsoren en subsidieverstrekkers: 
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1 De organisatie en de mensen 
 
 

1.1 Bestuur 
 

De stichting School's Cool Arnhem valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuur, dat 
met ingang van 8 juni 2016 bestaat uit de volgende personen: 

- Frits Roelofs, voorzitter  
- Marlies van Berlo, secretaris 
- Jan Wagenmakers, penningmeester 
- Marlon Wolfhagen, primair proces  
- Madelon Verholen, algemeen lid 
- Guy van Wunnik, algemeen lid 

 
Het bestuur kenmerkt zich als een meewerkend bestuur. Het primaire proces wordt 
verzorgd door onze mentorcoördinator, Marjon van Bussel. Zij fungeert als dagelijks en 
operationeel aanspreekpunt voor thuismentoren. Tot haar taken behoren onder andere het 
contact leggen met de scholen, het werven van pupillen en mentoren, het verzorgen van 
intakes met mentoren, het maken van koppelingen, het organiseren van de 
formulierenstroom en de dagelijkse operatie rondom de mentoraten, alsmede de 
organisatie van introductie- en intervisiebijeenkomsten. 
 
Het bestuur is in 2018 acht keer bij elkaar gekomen. De vergaderingen bestaan uit een vaste 
structuur waarin aan de orde komt: 

- Stand van zaken met betrekking tot de mentoraten en de eventuele knelpunten in 
het primaire proces 

- Financiële ondersteuning van de Stichting, subsidiestromen en financiële 
verantwoording 

- Contacten met zuster- en collega-instellingen 
- Relevante zaken betreffende samenwerkingspartners of samenwerkingsverbanden 
- Relevante zaken/mededelingen/acties/vragen van de landelijke stichting 

Meer specifiek heeft het bestuur van School’s Cool Arnhem in 2018 verder gewerkt aan 
verdere professionaliseringsslagen op diverse terreinen. Door de structurele inzet van een 
mentorcoördinator is het proces van werving van mentoren, matching en begeleiding van 
mentoren en pupillen van een duidelijker signatuur voorzien en is er altijd een 
contactpersoon beschikbaar voor de mentoren.  
 
School’s Cool Arnhem heeft contacten met diverse basisscholen en scholen voor Voortgezet 
Onderwijs in de gemeente Arnhem. Vanwege het niet beschikbaar zijn van voldoende 
mentoren is er in oktober 2018 geen aparte werving geweest voor leerlingen in leerjaar 1 
van het Voorgezet Onderwijs. 
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De werving van mentoren verdient steeds opnieuw aandacht. In 2018 hebben we helaas 
geen 2e jaars (Pabo-)studenten bereid kunnen vinden om op te treden als thuismentor.  
In schooljaar 2018-2019 zullen de banden met de betreffende opleidingen weer aangehaald 
en geïntensiveerd worden. De inzet van studenten bevalt goed en zij brengen een 
verfrissende dimensie aan op de intervisiebijeenkomsten. 
 

Ook in 2018 maakten we weer gebruik van de diensten van Janine Pormes en Marin Kramer 
voor de intervisiebijeenkomsten. Er is in 2018 géén aparte introductiebijeenkomst voor 
nieuwe mentoren georganiseerd vanwege het feit dat er (te) weinig nieuwe thuismentoren 
waren aangemeld. De mentoren die zich in de loop van schooljaar 2018-2019 hebben 
aangemeld, waren wel aanwezig bij de intervisiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten 
worden gewaardeerd en goed bezocht. We gebruiken voor de intervisiebijeenkomsten een 
ruimte in de HAN-locatie in Arnhem en zijn daar de HAN zeer erkentelijk voor. 
 
De matchings en ontkoppelingen tussen thuismentoren en pupillen werden in 2018 door 
een vaste contactpersoon georganiseerd. Wij bedanken deze contactpersoon, Hanneke van 
Lookeren-Campagne, voor haar inzet voor de stichting. Ook vanuit het bestuur waren onze 
penningmeester en in mindere mate ook onze voorzitter actief op dit terrein.  
Op het gebied van ICT (o.a. website, mailverkeer) werden we vrijwillig ondersteund door 
Dennis Mertens. Ook Dennis zijn wij erkentelijk voor zijn inzet. 

 

1.2 Thuismentoren 

Het hart van de organisatie bestaat uit bevlogen vrijwilligers, die door een aantal uren van 
hun tijd beschikbaar te stellen, een groot verschil kunnen maken in het leven van een kind. 

Een deel van hen is werkzaam of werkzaam geweest in het onderwijs. Anderen werken of 
werkten in leidinggevende en staffuncties in het bedrijfsleven, bij de overheid of 
maatschappelijke organisaties. 

Om zoveel mogelijk ervaren mentoren te behouden, zijn we in schooljaar 2016-2017 gestart 
met het opstarten van de begeleiding voor nieuwe leerlingen ééns per veertien dagen en het 
afbouwen van zittende leerlingen ééns per veertien dagen. Zo kunnen wij optimaal gebruik 
maken van de inzet en expertise van onze ‘ervaren’ thuismentoren.  

Ná de herfstvakantie kan de mentor dan starten met de volledige begeleiding van de nieuwe 
leerling. Dit geldt alleen voor thuismentoren die in het voorafgaande leerjaar ook een 
leerling hebben begeleid. Nieuwe thuismentoren begeleiden de leerling vanaf september 
van een schooljaar eens per week. 
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1.2.1 Mentoren van 2017-2018 

In 2017-2018 werden 26 leerlingen begeleid door een thuismentor. Daarmee bleven we 
licht onder ons streefgetal van 30 leerlingen. 
 
Vanaf september 2018 zijn er 18 nieuwe mentoraten opgestart. Enkele mentoren 
begeleidden meerdere leerlingen. 
 
Alle mentoren beschikken over een verklaring omtrent het gedrag, de zogenaamde VOG. 
Daarnaast ondertekenen alle mentoren de gedragscode. 

De mentoren komen ruim 14 maanden wekelijks gedurende anderhalf uur bij hun leerling 
thuis om hen te helpen met alle zaken die met school te maken hebben: huiswerk, plannen 
van het huiswerk, bespreken van vragen en problemen rond school. De mentoren helpen zo 
nodig ook bij het zoeken naar een leuke vrijetijdsbesteding en stimuleren ouders de 
ouderavonden van de school van hun zoon of dochter te bezoeken.  
 
Onze mentoren hebben ook telefonisch en persoonlijk contact met de schoolmentor van 
hun pupil. Hierin wisselen zij ervaringen en gegevens uit over schoolresultaten, gedrag en 
werkhouding van de leerling. Daarnaast hebben de mentoren regelmatig contact met de 
mentorcoördinator over tal van zaken. 
 
Thuismentoren hebben een budget van 75,00 per kind per mentoraat om een uitstapje te 
maken of een passende activiteit te ondernemen. Van dit budget wordt gebruik gemaakt op 
heel diverse manieren: van een ijsje eten in de stad, naar een museum, naar de bibliotheek 
of naar het Anne Frank Huis, naar het strand of reizen met de trein. 
 
 

 1.2.2 Intervisie en themabijeenkomsten 
 

In 2018 zijn om de twee à drie maanden intervisiebijeenkomsten gehouden, waarin de 
mentoren o.a. verslag deden van de vorderingen van hun pupillen.  
Voor thuismentoren wordt zo tijdens hun begeleidingsperiode in meerdere 
contactmomenten met collega-thuismentoren, de mentorcoördinator en het bestuur 
voorzien. 
 

 

2 Doelgroep en pupillen 
 

In 2018 zijn 26 mentoraten afgesloten en 18 nieuwe mentoraten opgestart. In totaal hebben 
we in 2018 dus 44 leerlingen begeleid. 
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In september 2018 zijn we gestart met 16 brugklassers, aangemeld door de leerkrachten van 
diverse basisscholen. In de loop van 2018 kwamen hier nog 2 leerlingen bij. 
 
De aanmelding lag rond de 22 leerlingen. Door een tekort aan mentoren konden we niet alle 
leerlingen van een thuismentor voorzien. Een deel van de aangemelde leerlingen heeft in de 
loop van 2018 andere vormen van hulp gezocht en gevonden.  
Daarnaast waren er wat wisselingen om diverse redenen in mentoraten die vroegtijdig 
werden beëindigd dan wel niet opgestart. De vrijgekomen thuismentor kon dan alsnog 
worden ingezet voor een andere leerling. 
 
Er worden 6 meisjes en 12 jongens begeleid door vrijwillige thuismentoren. Het is opvallend 
dat er al voor het 3e jaar substantieel meer jongens dan meisjes worden begeleid door onze 
thuismentoren. 
 
Verdeling over de diverse schoolniveaus: 
 

- Praktijkschool    1 
- Vmbo basis (opstartklas)  1 
- Vmbo basis (opstartklas)  1 
- Vmbo basis/kader   1 
- Vmbo bbl    1 
- Vmbo kader    2 
- Vmbo kader/tl 2   1 
- Vmbo tl    2 
- Havo     5 
- Havo/Vwo    1 
- Vwo 2     1 
- Vwo/Gymnasium   1     

 
De leerlingen die vanaf 1 september 2018 zijn gestart met een thuismentor, waren afkomstig 
van de volgende (basis)scholen.  

- Het Mozaïek (10) 
- De Pyramide (1) 
- Johannesschool/Jan Ligthart (1) 
- Stijgbeugel (1) 
- St. Margarethaschool (2) 
- Madelief (1) 
- Het Startblok Elst (1) 
- Olympus College (1)
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2.1 Begeleidingsresultaten  
 

School’s Cool Utrecht heeft onderzoek laten doen (Onderzoeksbureau Noorda en Co) naar 
de effecten van School’s Cool-mentoraten gedurende de periode 2008-2012. Daaruit bleek 
dat 67% van de leerlingen na afronding van het mentoraat nog steeds op hetzelfde niveau 
VO zit als waarop ze zijn gestart. 17% is in onderwijsniveau gestegen, 14% in 
onderwijsniveau gedaald.  
Bij een controlegroep met aandachtsleerlingen waren dit respectievelijk 63%, 4% en 33%. 
Het aantal doubleurs bedroeg 6% in de groep met mentoraten en 10% in de controlegroep.  
De kinderen met een mentor kregen meer contact met zorgvoorzieningen (72%) dan 
kinderen uit de controlegroep (52%), verbeterden hun sociale contacten en kregen een 
zinvoller vrijetijdsbestedingspatroon. 
 
80% van de leerlingen die gebruik maakten van een mentoraat vond dit een zinvolle ervaring 
net als 75% van de mentoren. 
 
Daarnaast heeft  School’s Cool Nederland in 2014 een wetenschappelijk onderbouwde 
financiële effectmeting laten uitvoeren (de maatschappelijke kosten en baten van de 
thuismentoraten van het programma School’s Cool, MKBA). Deze studie is mede mogelijke 
gemaakt door een financiële bijdrage van de Stichting Kinderpostzegels Nederland. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat School’s Cool een effectieve en relatief goedkope interventie is in 
de bestrijding van schooluitval en het vergroten van onderwijskansen voor een kwetsbare 
doelgroep. De volledige weerslag van dit onderzoek is te lezen op de website van School’s 
Cool Nederland. 
 
In maart 2016 heeft de vestiging Nijmegen een onderzoek verricht naar de meerwaarde van 
School’s Cool. 
Eén van de conclusies is: 
 
De meerwaarde van School ’s Cool schuilt in de ondersteuning van leerlingen waar ouders 
hiertoe niet in staat zijn. De mentor van School’s Cool geeft de leerling aandacht wanneer 
daar een tekort aan is, ook op sociaal-emotioneel gebied.  
Een sterk punt is de preventieve werking van het mentoraat. School’s Cool is een instrument 
om te anticiperen op risico’s bij kwetsbare leerlingen bij de overgang van het PO naar het VO. 
De focus op een preventieve insteek past goed bij het vrijwillige karakter van School’s Cool en 
de brede sociaal-maatschappelijk doelstellingen.  
Toegevoegde waarde van School’s Cool wordt gerealiseerd via de brugfunctie tussen leerling, 
ouder en school die mentoren vervullen. Met name wanneer de positie van de ouder in deze 
driehoek zwak is. Ondersteuning is mogelijk door de ouderbetrokkenheid te vergroten. Deze 
betrokkenheid kent twee kanten: 1) het stimuleren van de motivatie, interesse en aandacht 
van de ouder voor het kind en 2) empowerment van ouders door kennis- en 
informatieoverdracht en het versterken van de communicatie(vaardigheden) met school. 
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Resultaten 2017-2018 

 

De begeleiding van de leerlingen van schooljaar 2017/2018 is in oktober 2018 afgerond. De 
meeste leerlingen zijn doorgestroomd op het instroomniveau. Een aantal leerlingen is 
opgestroomd, afgestroomd of naar een andere school gegaan. 
Het is van belang om niet alleen te kijken naar de harde cijfers van overgang op hetzelfde 
niveau dan wel opstromen naar een hoger niveau maar ook zeker naar het feit dat een 
leerling op zijn plek zit/komt en hoe het is gesteld met het welbevinden van de leerling. 
Ook dán is een mentoraat geslaagd. 
 
In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de reacties van zowel de mentoren als de 
leerlingen en de ouders zeer positief zijn. Men is tevreden over de begeleiding vanuit het 
project en is blij dat men heeft meegedaan aan School’s Cool.  
Het mentoraat wordt door ouders en leerling beoordeeld met een dikke 8! 
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3 Ambities 2019 en verder 
 

Voor het komende jaar willen we ons naast onze primaire taak meer focussen op twee 
zaken. Ten eerste willen we meer de verbinding zoeken met organisaties die zich net als wij 
bezig houden met jongeren die steun nodig hebben. We willen gaan kijken of  we daarin 
meer samenwerkingsverbanden kunnen aangaan, zoals op dit moment met de stiching PAS. 
Voor ons jubileum willen we mogelijk een klein congres organiseren en deze partners 
uitnodigen en erbij betrekken.  

De andere pijler waar we ons meer op willen gaan richten, is het contact met de scholen 
voor Voortgezet Onderwijs. We willen onderzoeken in hoeverre we structurele financiering 
ook vanuit die zijde kunnen aanboren. Hiermee kunnen we meer continuïteit garanderen en 
zo onze bestaansgrond verder uitbouwen. Tevens willen we nagaan of uit deze contacten 
thuismentoren te rekruteren zijn. 
 

Intensivering samenwerking met andere partijen 

Onze stichting doet goed werk en wie met ons heeft samengewerkt, komt altijd terug. 
Contacten in 2018 hebben geleid tot een veel grotere bekendheid bij onderwijs, 
samenwerkingspartners en ouders. Er zijn dan ook meer pupillen aangemeld. 

We hebben in 2018 meermalen contact gehad met wijkteams en zijn via hen in contact 
gekomen met scholen en ouders. We krijgen inmiddels, naast de al bestaande kanalen, ook 
pupillen via stichting Leergeld, VO-scholen en de wijkcoaches.  

We hebben samenwerkingsafspraken met de stichting PAS, spreken elkaar in 2019 weer. 
Afspraken met PassendWijs zijn er eveneens. We werken samen met de Voorleesexpress 
waarmee in 2018 de aanpak betreffende werving vrijwilligers werd uitgewisseld.  Deze 
contacten willen we in 2019 nog verder uitbreiden. De samenwerking met PassendWijs 
moet in 2019 verder vorm krijgen. Dit heeft een hoge prioriteit.  
Ook zullen we van de Teams Leefomgeving de desbetreffende personen benaderen. 
 
De samenwerking met de zomerschool willen we een nieuwe impuls geven. Er heeft 
inmiddels een gesprek plaatsgevonden met Jonathan Simonis en Channa Woudenberg van 
de stichting PAS om de mogelijkheden tot samenwerking  verder te verkennen dan wel 
nieuw leven in te blazen. Hiervoor is al een eerste initiatief ontsproten, nl. een gezamenlijke 
wervingsfolder.  
 

Intensivering contacten van met de scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) 

In 2019 willen we nog meer werk maken van de contacten met de overkoepelende 
organisatie van VO-scholen, met name Quadraam en het Arentheem.  

We bieden ons aan bij deze koepels om presentaties en informatie te geven. We gaan op 
alle uitnodigingen in om ons te presenteren. We gaan actief proberen met de bestuurders 
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van VO-scholen in gesprek te komen over de support die we kunnen bieden en de 
financiering.  

Werving van pupillen  

De basisscholen in achterstandswijken in Arnhem hebben informatie over School’s Cool op 
papier en digitaal. Ze kunnen ons dus bereiken.  

We informeren in februari van elk kalenderjaar de leerkrachten en intern begeleiders van 
groep 8 van basisscholen in Arnhem, om hen te attenderen op ons bestaan en op de 
ondersteuning die we leerlingen kunnen bieden. We bieden aan om op bezoek te komen en 
informatiebijeenkomsten te verzorgen. Ook geven we aan hoe leerlingen kunnen worden 
aangemeld. Dit heeft in 2018 tot meer aanmeldingen geleid.  

Wanneer we voldoende mentoren hebben, zullen we in het najaar opnieuw een belactie 
opzetten om VO-scholen te attenderen op ons bestaan en op de ondersteuning die we hun 
leerlingen kunnen bieden. Zo rond de herfstvakantie wordt voor de school duidelijk wie hulp 
nodig heeft. We bieden aan om op bezoek te komen, informatiebijeenkomsten te verzorgen.  

In 2018 zijn de wijkteams succesvol benaderd. Het leidde tot aanmeldingen van pupillen. Dit 
gaan we in 2019 opnieuw doen.  

Werving mentoren 

Door de groeiende arbeidsmarkt, die tot meer werkgelegenheid (nieuw betaald werk of 
meer arbeidsuren elders)  voor onze mentoren leidde, hebben we het aantal mentoren zien 
teruglopen. Eind 2018 is een extra actie gestart om mentoren te werven via advertenties, 
publicaties, bijdragen aan wijkkranten en het aanbrengen van posters en flyers op (digitale 
en fysieke) prikborden, op plaatsen waar de doelgroep die mentor zou kunnen worden,  
komt. We benaderden onder meer bibliotheken, boekhandels, wijkcentra, medische 
praktijken en grote organisaties die vrijwilligerswerk onder hun medewerkers stimuleren. 
Deze acties zullen we in 2019 herhalen en we blijven alert op het vinden van wegen om 
nieuwe mentoren te vinden. We zullen in 2019 gaan onderzoeken in hoeverre bedrijven die 
zich toeleggen op hun maatschappelijke rol voor ons een bron van mentoren zouden kunnen 
zijn. Zodra de wervingsacties voor meer mentoren resultaat opleveren, intensiveren we onze 
contacten (ook met het voortgezet onderwijs) die leiden tot werving van pupillen wederom. 
Zo hoeven we niemand teleur te stellen. 
 

Algemene bekendheid verhogen  

Onze informatie hebben wij overal beschikbaar gesteld, de beste werkwijze blijft echter een 
direct contact met onze doelgroep: door een presentatie door een bestuurslid, een 
thuismentor, een begeleide leerling en/of een ouder.  Daarom hebben we onze 
communicatie geïntensiveerd, door nog meer actief aanwezig te zijn op de plekken waar de 
doelgroep en het onderwijs aan de doelgroep aanwezig zijn.  

 



 

  

Jaarverslag School’s Cool Arnhem 2018  14 
 

 

 

 

We communiceren op tenminste deze vier manieren en zullen dat in 2019 blijven doen:  

1. Mondelinge presentaties: op scholen, bij koepels, tijdens congressen en op alle 
plekken waar onze doelgroep bij elkaar komt. Dit doen we al, maar via onderstaande 
acties zullen we dat verder intensiveren.  

2. Het gericht toesturen van relevantie informatie aan de doelgroep: de intern 
begeleiders en/of ondersteuningscoördinatoren op scholen en de hiervoor 
verantwoordelijken in de wijkteams.    

3. Digitaal vindbaar: voor wie al van ons gehoord heeft. Dat betekent een goede 
website (ook doorgelinkt via de landelijke website), snelle contacten via email en de 
nog op te zetten facebookpagina.  

4. Publicaties: periodiek zorgen dat we in de pers komen om zo naamsbekendheid en 
dus nieuwsgierigheid op te wekken. Ook in 2019 willen we een artikel in de krant zien 
te krijgen.  
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Ten slotte 
 

- School’s Cool Arnhem blijft een belangrijke factor in de ontwikkeling van jongeren die 
extra kansen nodig hebben en voorkomt zo vroegtijdige schooluitval. De positieve 
reacties van leerlingen die begeleiding van een mentor krijgen en van hun ouders en 
leerkrachten, maken dat de mentoren en wij als bestuur ons iedere dag inzetten om 
het doel van de stichting te bereiken en te zorgen dat die leerlingen niet tussen wal 
en schip raken. Vooral het maatwerk van de begeleiding, geheel afgestemd op de 
behoefte en het tempo van de leerling, en het individuele contact vergroten de kans 
van slagen.  

- Het aantal leerlingen dat ons weet te vinden, neemt gestaag toe. Dat betekent dat 
wij ons uiterste best moeten (blijven) doen om te zorgen dat er genoeg 
thuismentoren beschikbaar zijn. Dat is een belangrijke uitdaging voor 2019. Gelukkig 
merken we dat er veel mensen zijn die graag, zonder eigen belang, iets extra’s willen 
doen voor een jongere, om zo hun steentje bij te dragen aan de (Arnhemse) 
samenleving. Aan ons de taak om de rol als thuismentor bij hen in de kijker te spelen. 

- Het bestuur heeft grote inspanningen verricht om School’s Cool Arnhem onder de 
aandacht te brengen bij de gemeente Arnhem en financiële stimulans te 
bewerkstelligen. We blijven bezig met het werven van structurele financieringen om 
de toekomst van School’s Cool Arnhem zeker te stellen. Ook is het voor ons van groot 
belang om zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak de samenwerking op te 
zoeken en waar mogelijk te intensiveren met andere maatschappelijke organisaties, 
o.a. met die welke parallelle doelen beogen.  

- Onze conclusie is dat School’s Cool Arnhem ook in 2018 een waardevolle bijdrage 
leverde aan de Arnhemse samenleving en met veel plezier zetten wij ons als bestuur 
daar ook in 2019 voor in. 

 
 

 

 


