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Utrecht, 29 maart 2022 

 

 

Beste leerlingen en ouders, verzorgers,  

Vanaf woensdag 30 maart worden 60 leerlingen uit Oekraïne opgevangen op de locatie Nieuw 

Welgelegen. In deze brief leggen we kort uit wat de aanleiding daarvoor is en hoe we hiermee 

omgaan.  

NUOVO speelt een belangrijke rol in het aanbieden van onderwijs voor leerlingen die gevlucht 

zijn uit de Oekraïne. Ithaka ISK is één van de NUOVO Scholen. Zij zijn een eerste onderwijsplek 

voor nieuwkomers. Ze hebben Oekraïens sprekende docenten aangetrokken en bieden een 

lesprogramma aan met NT2 (Nederlands als tweede taal), Engels, creatieve vakken en 

lichamelijke opvoeding en lesstof uit het Oekraïense (online) curriculum.   

Vanaf woensdag 30 maart start Ithaka met de Oekraïense leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 

jaar op de vierde verdieping van locatie Nieuw Welgelegen. Dit is de verdieping waar het Globe 

College tot afgelopen maand gevestigd was. Hoewel we geen gebruik van dezelfde ruimtes, 

hebben we met Ithaka een nieuwe collega-school in het gebouw. We gaan de komende dagen 

het gesprek aan met medewerkers van Ithaka, onze eigen klassen en met het team over hoe we 

kunnen bijdragen aan een welkom gevoel bij de Oekraïense leerlingen.  

Het bericht dat Ithaka op deze korte termijn op de locatie start komt voor ons als een verrassing. 

We hadden leerlingen, ouders en het team graag tijdiger willen informeren. We begrijpen alleen 

ook dat besluiten momenteel snel gemaakt worden om de Oekraïense leerlingen te 

ondersteunen en dat dat belang nu zwaar weegt.   

Op woensdag 30 maart hebben de klassen op de locatie Nieuw Welgelegen in de ochtend een 

moment waarop we aandacht hebben voor de situatie. Met Ithaka hebben we contact over een 

mogelijk ontmoetingsmoment in de komende periode. Voor veel eindexamenleerlingen zijn de 

komende weken echter al een spannende periode. We zorgen dat we voor deze groep rust en 

duidelijkheid blijven organiseren.  
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De situatie rondom Oekraïense vluchtelingen zal nog voortdurend in ontwikkeling blijven. In het 

overleg met het college van bestuur van de NUOVO Scholen zullen we blijven informeren wat dit 

mogelijk betekent voor de situatie op de locatie Nieuw Welgelegen.  

Mocht je zorgen of vragen hebben naar aanleiding van deze brief of mocht je ideeën hebben 

over hoe je kan bijdragen aan de situatie, neem dan vooral contact op.  

 

Groet,  

Team X11   

 

 

Jeppe den Uijl    Moniek Rieter  

jeppedenuijl@x11.nu   moniekrieter@x11.nu  

0618334748    0622604656 
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