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Onderwijs aan Oekraïense Kinderen (OOK) Gemeente Heerde stand van zaken

Inleiding
Het onderwijs aan Oekraïense kinderen in de Gemeente Heerde loopt met hulp van vele lokale en
regionale ketenpartners in onderwijs, vervoer, sport en kinderopvang!
Alle Oekraïense Kinderen van 4-18 jaar maken gebruik van onderwijs
Vandaag zijn we in de gemeente Heerde gepast trots. Want:
- Alle Oekraïense kinderen tussen de 2 en 3 jaar staan ingeschreven voor Voor- en Vroeg
Schoolse Educatie (VVE) bij KOM via het Consultatiebureau;
- Alle Oekraïense kinderen tussen de 4 en 18 jaar zijn in beeld en zitten op school;
- Alle Oekraïense kinderen van 18 plus krijgen een aanbod voor vervolgonderwijs via leerplicht
en RMC;
- Alle Oekraïense kinderen tussen 12-18 jaar kunnen fietsen (of hebben dat recent geleerd);
- Ouders kunnen Nederlandse les volgen via Taalpunt;
- Ouders kunnen Engelse les volgen via Oekraïense vrijwilligers.
Onderwijs aan Oekraïners is cocreatie van ketenpartners en gemeente
Binnen zes weken na de aankomst van Oekraïners op Groot Stokkert (eind maart) hebben we dit
kunnen realiseren met vele partners en (vrijwillige) professionals. Meewerkers en meedenkers.
-

-

Tolken: vrijwilligers uit onze gemeente, uit onze regio en onder de Oekraïense vluchtelingen
Locatiemanagement Groot Stokkert en Heerde Helpt
Consultatiebureau, KOM Kinderopvang, StIP, #Opladers
Onderwijs:
o NT2 Taalklas Epe-Heerde (ProCon)
o De Lichtbron/de Goede Herder en de Parel (Ijsselrijk)
o De Heerd: Wereldwijs (Cambium) en Kristal (Florion)
o Internationale Schakelklas (ISK) Startcollege (Landstede)
o De Noordgouw
o SBO De Brug
Sport en Bewegen: Aventus en Buurtsportcoaches
Vervoer: Vrijwillige Taxicentrale Groot Stokkert, Veilig Verkeer Nederland afdeling Heerde,
IJsseltoers en interne collega’s.

We kunnen met zekerheid zeggen dat al deze (vrijwillige) professionals gedurende deze twee
maanden en de periode daarna allemaal een tandje extra bijzetten om dit te realiseren en te
volbrengen.

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Verdere ontwikkelingen
- De Zomerschool Epe-Heerde 2022 wordt opgeschaald en biedt daarmee ook plaats aan
Oekraïense deelnemers tussen de 6-12 jaar.
- We zijn bezig om alle faciliteiten (zoals laptops) om het onderwijs soepeler te laten verlopen
en samen met ketenpartners nog beter te organiseren en te faciliteren.
- We kunnen naast alle praktische zaken die tijdens de uitvoering spelen nu ook toegaan
werken naar Onderwijs voor Oekraïense Kinderen voor schooljaar 2022-2023 (OOK 22/23)
- Reguliere werkzaamheden van interne collega’s zijn tijdelijk naar de achtergrond verschoven.
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