Beste collega’s,
Nu de vluchtelingen uit Oekraïne ook de regio Gooi & Vechtstreek bereiken, staan wij met elkaar voor
een behoorlijke uitdaging. Wij kunnen jouw hulp of jouw netwerk goed gebruiken. Dit is een oproep
om te werven voor (tijdelijke) inzet op de taalscholen (basisonderwijs) en de Internationale
Schakelklas (ISK, voortgezet onderwijs).
Naar verwachting zullen zo’n 400 à 500 Oekraïense leerlingen in onze regio onderwijs (gaan) genieten
in het basis- of voortgezet onderwijs. In onze regio hebben we afgesproken dat de taalscholen en de
ISK het eerste onderwijs aan deze leerlingen verzorgen. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om dit
te kunnen waarmaken.
Wil jij ons helpen met het onderwijs aan de Oekraïense leerlingen? Meld je dan aan
bijsamenvooroekraine@gsf.nl: waar we naar op zoek zijn vind je in de bijlage.
Daarnaast brengen we de contactinformatie uit de vorige mail ook nog graag onder je aandacht: bij de
volgende scholen kun je je melden voor de eerste opvang aan leerlingen.
Basisonderwijs
• ·Hilversum en omgeving

COBO Taalschool Hilversum (STIP)
info@stiphilversum.nl
035-2067010
Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
• ·Huizen en omgeving

Kamperfoelieschool Huizen (Talent Primair)
Delta 37 – 39
1273 LC Huizen
035 525 25 61
info@kamperfoelieschool.nl
• ·Naarden/ Bussum

Internationale Taal School Globe in Naarden/Bussum (stichting Proceon)
Amersfoortsestraatweg 12A
1411 HC Naarden
Voor opgave en informatie mailen naar Esther de Boer:
aanmelden.globe@proceon.nl
035-6852320

Voortgezet onderwijs
• ·Laren/regio

ISK Het Gooi
De intake wordt verzorgd door Ruth Brandon.
E-mailadres:isk-info@gsf.nl,
06-41301860
gevestigd in Laren
Tijdens de pandemie hebben we goed en intensief samengewerkt: toen konden we samen meer en wij
zijn ervan overtuigd dat dat ook nu zo zal zijn. We zullen jullie helpen waar mogelijk maar daartoe
hebben we ook jullie hulp nodig. Deze leerlingen verdienen onze samenwerking.
Wil je de oproep bekijken? Deel deze ook gerust met je (oud-)collega’s en indien je kan/wil
meewerken, meld je dan aub aan. Deze leerlingen hebben jou of jouw hulp nodig. Deze link kun je
bijvoorbeeld goed delen in een bericht op LinkedIn om aandacht hiervoor te
vragen:www.gsf.nl/samen-voor-oekraine
Samen staan wij voor ONDERWIJS VOOR OEKRAÏNE.
Hartelijk dank,

namens de besturen van de Taskforce ONDERWIJS VOOR OEKRAÏNE*
Gooise Scholen Federatie (GSF), Proceon, STIP en Talent Primair.
* De Taskforce ONDERWIJS VOOR OEKRAÏNE is een initiatief van de Gooise schoolbesturen met nieuwkomersonderwijs in hun onderwijsaanbod.
Samen staan zij voor de taak om een passend onderwijsaanbod voor gevluchte Oekraïense leerlingen te realiseren. De Taskforce ONDERWIJS VOOR
OEKRAÏNE bestaat uit de Gooise Scholen Federatie (GSF), Proceon, STIP en Talent Primair.

