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Kijkje achter de schermen bij het onderwijs aan de vluchtelingen  
 

 

Het onderwijs aan de Oekraïense kinderen is op alle locaties gestart en de eerste ervaringen worden 

uitgewisseld. Deze nieuwsbrief geeft je weer een kijkje achter de schermen. Ook voor de zomervakantie is er 

een uitdaging bij de gemeenten om de kinderen in de vakantie activiteiten en daarmee regelmaat en 

ontspanning te kunnen bieden. Zij gaan met maatschappelijke partners onderzoeken wat de mogelijkheden 

zijn. Hoe het onderwijs aan de Oekraïense kinderen er na de zomervakantie uit komt te zien, hopen we je in 

de volgende nieuwsbrief te laten weten. 

 

Onderwijslocaties 

 

We verzorgen eenzelfde onderwijsaanbod op de centrale onderwijslocaties. In Lelystad in het voormalig SGL-

gebouw. In Dronten op KBS De Toekomst en AZC school De Vlieger. De Oekraïense kinderen uit Swifterbant en 

Biddinghuizen ontvangen onderwijs Op de Vlieger en op de Toekomst. Nog niet alle leerlingen hebben een 

onderwijsplek, maar hier wordt hard aan gewerkt. De gemeente Dronten stelt vervoer via Witteveen 

beschikbaar voor de leerlingen in Dronten die aangewezen zijn op vervoer. 
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Gemeente Dronten “Wat we samen hebben bedacht, werkt!” 

Als beleidsmakers zijn we binnen de gemeente Dronten betrokken bij het toeleidingproces van kinderen uit 

Oekraïne naar de basisschool en het voortgezet onderwijs. In de beginperiode hadden we intensief contact met 

de onderwijspartners om het proces rond het onderwijs aan de Oekraïense kinderen in Dronten te ontwikkelen. 

Het contact is nu beperkt tot een aantal afstemmingsmomenten per maand. Dit betekent dat wat we samen 

bedacht hebben werkt! Natuurlijk zijn er situaties waar méér nodig is maar we weten elkaar goed te vinden.  

Na plaatsing op school organiseren we in Dronten de meeste gevallen ook leerlingenvervoer. Vanwege de drie 

dorpskernen en vele buitengebieden is het voor kinderen vaak niet mogelijk zelfstandig naar school te komen. 

In samenwerking met het vervoersbedrijf proberen we op zo’n kort mogelijke termijn vervoer te organiseren 

zodat de kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen. In Dronten verblijven op dit moment, en dit kan dag tot 

dag verschillen, ongeveer 250 vluchtelingen uit Oekraïne waarvan 170 in de gemeentelijke opvang Europarcs,  

Het Koetshuis in Biddinghuizen en de opvanglocatie de Rede in Dronten.  

Meerdere medewerkers van de gemeente Dronten hebben hun werkzaamheden losgelaten en zetten zich dag 

en nacht in om deze mensen op te vangen en een veilige verblijfplaats aan te bieden. Nu de zomervakantie er 

aan komt, gaan we in gesprek met maatschappelijke partners om te onderzoeken of zij tijdens de vakantie 

activiteiten aan kunnen bieden om de kinderen ook in deze periode regelmaat en ontspanning aan te bieden.  

Met jullie gaan we graag in gesprek over wat er nodig is voor het komende schooljaar. We zijn dankbaar voor 

deze korte lijntjes en fijne samenwerking. 

Helen van der Haar & Danique Hoftijzer, gemeente Dronten 

 
 
Met een grote glimlach naar Kbs De Toekomst 
 
Sinds twee maanden biedt Kbs De Toekomst iedere dag onderwijs aan de 
Oekraïense kinderen. Waar we begin april zijn begonnen met 5 kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar, is de groep inmiddels vol bezet. We zijn aan het kijken of 
er op korte termijn al een tweede groep van start kan gaan.   
  De tekeningen op de tafel zijn gemaakt met de beeldende  lessen vanuit de 
Meerpaal. Een speciale activiteit mogelijk gemaakt vanuit de gemeente. 
 
Elke dag komen de kinderen met een grote glimlach naar school. Twee oud-
leerkrachten die jaren op de Vlieger hebben gewerkt, zetten hun expertise opnieuw 
in om de kinderen wegwijs te maken in de Nederlandse taal en alles wat met een 
veilige schoolse omgeving te maken heeft. Afgelopen week is ook de 
buurtsportcoach gestart om 2 keer per week leuke beweegactiviteiten met de 
kinderen te doen. 
 
Wij zijn trots op iedereen die zich hier de volle 100% inzet om de kinderen een veilige leeromgeving te bieden. 
  
Annika Mulder, directeur de Toekomst 
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Een kijkje achter de schermen 
 
Op De Vlieger kunnen Oekraïense kinderen weer kind zijn 
  
Sinds mei zijn er drieëntwintig Oekraïense kinderen ingestroomd in de bestaande groepen op de Vlieger. 
Hierdoor is er inmiddels een extra instroomgroep gestart. Samen met de kinderen op De Vlieger, die over het 
algemeen ook uit onveilige landen komen, hebben de Oekraïense kinderen een goede start gemaakt. 
 
Prachtig om te zien dat er onderling nieuwe relaties en vriendschappen ontstaan in de klas en op het 
schoolplein. Goed dat het team, door professionele begeleiding en ondersteuning, passend en uitdagend 
onderwijs realiseert. De kinderen voelen zich weer kind op De Vlieger, ze mogen de tijd nemen en krijgen de 
ruimte hiervoor. Wij zien dat terug in de stappen die de Oekraïense kinderen maken in hun welzijn en 
ontwikkeling. 
  
Dus: trots op het team dat hier omheen staat, dankbaar voor de ondersteuning die we vanuit diverse partijen 
krijgen en blij dat we als basisschool voor nieuwkomers ons steentje bijdragen aan het bieden van onderwijs 
aan de Oekraïense groep in de gemeente Dronten.  Samen staan en gaan we er voor! 
  
Liesbeth Alberts, directeur De Vlieger 
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Een kijkje achter de schermen 
 
Oekraïense kinderen in Lelystad leren ‘als een speer’ Nederlands 
  
Op donderdag 31 mei was de burgemeester, Baltus, op bezoek in de Taalklas. Ze kwam samen met de 
burgemeester voor 1 dag, Lisa van Ommen. Lisa wilde graag van de kinderen van de Taalklas weten wat de 
gemeente eventueel kan doen om de situatie voor hen beter te maken. De kinderen antwoordden dat ze al 
heel blij zijn met de school. Ze willen graag een feest aan het eind van het jaar en ze willen graag een keer naar 
een museum. 
  
Op vrijdag 1 juni kwam zelfs Omroep Flevoland langs. Bekijk via onderstaand linkje het filmpje waarin een 

mooie uitspraak terugkwam, “Kinderen van Oekraïense vluchtelingen in Lelystad gaan als een speer met het 

leren van de Nederlandse taal”!  

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/288732/oekraiense-kinderen-leren-vlot-nederlands-in-oud-

schoolgebouw 

 

Er komen nog steeds meerdere kinderen per week bij. Het is mooi om te zien dat alle kinderen zich steeds 
beter thuis voelen en hun geleerde Nederlands ook toepassen buiten school. 
 
Anneloes Pilon, Locatie SGL / Taalklas 
 
 
 
 
 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/288732/oekraiense-kinderen-leren-vlot-nederlands-in-oud-schoolgebouw
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/288732/oekraiense-kinderen-leren-vlot-nederlands-in-oud-schoolgebouw
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/288732/oekraiense-kinderen-leren-vlot-nederlands-in-oud-schoolgebouw
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Centrale aanmelding via gemeenten 

 

De aanmelding voor het onderwijs aan de Oekraïense kinderen loopt centraal via de gemeenten. Bij de 

registratie in de gemeente van opvang biedt de gemeente ook de mogelijkheid voor onderwijs aan.  De 

aanmelding geeft de gemeente door aan het coördinatieteam. Zij verwerken de aanmelding en delen de 

kinderen in bij de beschikbare centrale onderwijslocatie. De onderwijslocatie neemt contact op met de ouders 

zodat het kind of de jongere zo spoedig mogelijk kan starten met het onderwijs. De uitgewerkte 

aanmeldingsprocedure is te vinden op www.pold.nl/oekraine.  

Op de websites van de gemeente Dronten en Lelystad is meer te lezen over de aanmelding: 

• https://www.dronten.nl/actueel/onderwijs-in-dronten-voor-kinderen-uit-oekraine 

• https://www.lelystad.nl/Oekraine 

 

Meer informatie en/of vragen?  

 

We krijgen regelmatig vragen over de zorg, de ondersteuning en het onderwijs aan de Oekraïense kinderen. 

Over de situatie in Lelystad en Dronten hebben we op de webpagina www.pold.nl/oekraine veel informatie en 

inspiratie staan. Hier vindt u ook de meest gestelde vragen en de eerste nieuwsbrief van 6 april 2022.  

Landelijk is via de website van Lowan (Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers) veel informatie beschikbaar. 

Begin april organiseerde de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) samen met LOWAN en de PO-Raad een 

webinar voor schoolleiders. Zeker de moeite waard om terug te kijken!  

• Vluchtelingen uit Oekraïne (LOWAN) 

• https://avs.nl/actueel/nieuws/terugkijken-webinar-onderwijs-aan-oekraiense-kinderen/ 

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via: 

• CTOekrainedronten@POLD.nl voor vragen over onderwijs in Dronten 

• CTOekrainelelystad@POLD.nl voor vragen over onderwijs in Lelystad 

• Telefoonnummer 06-51750394 

 

Met hartelijke groet, 

Coördinatieteam Onderwijs Oekraïne Dronten en Lelystad 
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