
Praktijkonderwijs in de media:  

Deze topscheids vertelt over geweld tegen hulpverleners:  
‘Agressie en geweld horen niet op straat’ 

Een gastles over goed gedrag en respect, heb je daar zin in op school? Nou, wel als het 
komt van een coole scheidsrechter, die alle beroemde voetballers kent. Serdar 
Gözübüyük (35) is ambassadeur voor de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Maandag 
was hij in Gouda, bij de leerlingen van het praktijkonderwijs. En die hingen aan zijn lippen.
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Topscheidsrechter Serdar Gözübüyük was op de Goudse Waarden in Gouda om leerlingen het 
belang van respect voor hulpverleners bij te brengen. 

https://www.ad.nl/gouda/deze-topscheids-vertelt-over-geweld-tegen-hulpverleners-agressie-en-geweld-horen-niet-op-straat~a6ce852b/?referrer=https://www.google.com/
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


BN'ers trappen 'De Weddenschap' feestelijk af 

Drie BN’ers: Willie Wartaal, Selma Omari en Memru Renjaan gaan zich met De 
Weddenschap inzetten voor een leescampagne.  

Ze trappen feestelijk af in de week van 1 november. Samen met (v)mbo-klassen en 
praktijkonderwijs zullen zij in Leiden, Rotterdam en Vught hun handtekening zetten onder 
het contract van De Weddenschap. Daarmee leggen zij officieel vast dat zij zich gaan 
inzetten om gedurende de campagne (zes maanden) drie boeken te lezen.

Lees verder
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De Singel in Oss neemt afscheid van tien gepensioneerde docenten 

Tien oud-medewerkers van 
De Singel in Oss zijn 
onlangs in het zonnetje 
gezet. De voormalig 
docenten - samen goed 
voor 300 jaar 
onderwijservaring - gingen 
het afgelopen jaar met 
pensioen en nu was er pas 
een mogelijkheid om daar 
feestelijk bij stil te staan.

Lees verder 


https://inct.nl/news/8356/11e-editie-leesactie-de-weddenschap-feestelijk-afgetrapt
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/de-singel-neemt-afscheid-van-tien-gepensioneerde-docenten
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