Oproep
Beste collega’s,
We staan met elkaar voor een behoorlijke uitdaging en 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).
We zijn nog maar net uit de pandemie en nu dient zich een nieuw ernstig vraagstuk aan. De
afgelopen dagen hebben de eerste Oekraïense vluchtelingen Nederland onze regio bereikt en
de komende tijd zullen steeds meer vluchtelingen onze regio bereiken. Onder de vluchtelingen
bevinden zich natuurlijk ook kinderen. Deze kinderen in de po/vo-leeftijd hebben – net als alle
nieuwkomers in Nederland – recht op onderwijs. Dit is ongeacht hun verblijfsstatus.
Naar verwachting zullen zo’n 400 à 500 leerlingen in onze regio onderwijs 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. Daarom doen we nu deze oproep aan jou!
Wil jij ons helpen met het onderwijs aan de Oekraïense leerlingen? Meld je dan aan bij
samenvooroekraine@gsf.nl
Via dit mailadres kan je aangeven dat je wilt helpen en waar je denkt het beste te kunnen
bijdragen, bijvoorbeeld voor leerlingen in het basis- of juist in het voortgezet onderwijs.
We zoeken naar:
- NT2-docenten
- Onderwijsassistenten
- Docenten in de kernvakken (Nederlands, Engels, Wiskunde)
- Muziek- en Lichamelijke Opvoeding-docenten

-

Studenten die willen bijdragen
Onderwijscollega’s op weg naar hun onderwijsbevoegdheid
Gepensioneerde onderwijscollega’s die zich willen inzetten voor deze leerlingen
Leraren aan de lerarenopleidingen (primair of voortgezet onderwijs)
Zorg- of ondersteunend personeel
Andere beroepsgroepen die kunnen helpen

Ben jij diegene die zich graag zou willen inzetten voor deze leerling of ken je iemand die dit
graag zou willen, dan horen we graag van jullie!
We werven via bovenstaand mailadres voor zowel de taalscholen als de ISK. Vermeld in je mail:
● wie je bent;
● waar je graag zou willen bijdragen (basis- of voortgezet onderwijs);
● hoeveel dag(en of dagdelen je beschikbaar bent;
● en indien van toepassing welke bevoegdheden je hebt, welke opleiding je volgt en
welke relevante ervaring je hebt.

Ook hebben we deze vacature voor NT2 docent al eerder opengezet.
We kunnen alle hulp goed gebruiken dus deel deze oproep en meld je aan!
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.

