Project Nieuwkomers op school
Heb jij een goed idee voor vluchtelingenkinderen op jullie school? Maar is er geen budget?
Stichting LOWAN en Uitgeverij Pica helpen jullie ideeën te realiseren!
Hoe?
Jullie hebben een goed idee voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen op
jullie school. Maar het benodigde budget ontbreekt.
Uitgeverij Pica en Stichting Lowan helpen je graag mee. Je beschrijft jullie
plan op maximaal 1 A4’tje. Dit plan is onderbouwd met een financieel
overzicht. Beantwoord daarbij ook de volgende vragen:
-

Wie zijn jullie, wat is jouw rol en van welke school ben je?
Hoeveel vluchtelingenkinderen/nieuwkomers hebben jullie op
school?
Wat willen jullie graag doen?
Wat is het bedrag dat jullie nodig hebben?
Wat merken de nieuwkomers in het onderwijs er daadwerkelijk
van?
Hoe willen jullie laten zien hoe je het geld besteed hebt?

Je dient de aanvraag in via nieuwkomers@uitgeverijpica.nl
De plannen worden beoordeeld door een driekoppige commissie. Er wordt naar gestreefd binnen
drie weken na ontvangst van een aanvraag een reactie te geven. Als jullie aanvraag in de ogen van de
commissie een goede bijdrage levert aan het onderwijs voor nieuwkomers, dan komt het project in
aanmerking voor financiële ondersteuning met een maximaal bedrag van € 2000,- per school.*
Voor wie?
Alle scholen in Nederland kunnen een aanvraag indienen. Alleen aanvragen die uit naam van een
school worden gedaan, nemen we in behandeling. Vergeet daarom niet de juiste schoolgegevens te
vermelden. Particuliere aanvragen komen niet in aanmerking.
Waar komt het geld vandaan?
Het boek Nieuwkomers op school-Wie ben jij? is geschreven om scholen te ondersteunen bij hun
opdracht onderwijs te realiseren voor kinderen die om welke reden dan ook hun land zijn ontvlucht.
Een prachtig boek dat scholen en alle mensen die met gevluchte kinderen werken inhoudelijk
ondersteunt. Alle betrokkenen hebben belangeloos meegewerkt aan deze prachtige uitgave, zodat
de opbrengsten van de verkoop van dit boek nu in de vorm van projectgelden kunnen worden
ingezet.
Uitgeverij Pica en Stichting Lowan ondersteunen samen scholen die graag goed onderwijs willen
realiseren voor nieuwkomers in ons land. Samen kijken we of wij jullie financieel kunnen helpen om
zo goed mogelijk onderwijs te realiseren.

Wat vragen we terug?
We vinden het leuk als jullie ons laten weten wat het eindresultaat is van jullie project, zodat wij dit
weer aan het onderwijsveld kunnen laten zien. Dat kan een verhaal zijn, een video of een mooie foto.

Het boek bestellen voor je eigen school?
Dat kan. Klik hier!
We wachten in spanning jullie aanvragen af.

Team Stichting Lowan en team uitgeverij Pica

*Bij een afwijzing van een projectaanvraag kan hierover niet met de commissie worden gecorrespondeerd.
Alleen projecten gericht op en van Nederlandse scholen worden in behandeling genomen.

