
 
 
 

Nieuwsbrief  
 
 
Dinsdag 15 maart 2022 
 
Beste allemaal,  
 
Het is een tijdje geleden dat wij een nieuwsbrief hebben verstuurd naar iedereen die graag op de 
hoogte wil blijven over Polderwijs of deel wil zijn van de klankbordgroep. Dit betekent niet dat er 
geen ontwikkelingen zijn. Integendeel. Wellicht heb je via de sociale media of in de krant iets over 
onze plannen in Nagele gelezen.  

Stand van zaken met betrekking tot de locatie.  
Onze zoektocht is al een tijdje gaande. In de gemeente Dronten is er op korte termijn geen 
geschikte locatie die beschikbaar komt. In de Noordoostpolder hebben wij concreet in Emmeloord 
gekeken, waar bij het voedselbos een mooie locatie is die momenteel wordt opgeknapt. Toch zal 
het nog de nodige tijd kosten om daar een school te realiseren. Wij willen graag al voor de 
zomervakantie met de school zelf starten, zodat na de zomervakantie ook de 12- tot 21-jarigen 
welkom zijn.  
 
Nagele 

In Nagele bleek de voormalige basisschool ‘Klimop’ al een tijdje buiten 
gebruik te zijn. De gemeente Noordoostpolder reageerde heel snel op ons 
signaal dat wij graag gebruik willen maken van deze school. De gemeente wil 
graag dat dit gebouw weer met een onderwijsbestemming in gebruik wordt 
genomen en wil het daartoe verhuren of verkopen. Inmiddels heeft de 
stichting al een paar keer overleg gehad met de verantwoordelijk ambtenaar 
en met wethouder Hans Wijnants. Op verzoek van de gemeente hebben wij 
een taxatie laten opstellen, waaruit bleek dat de huur op jaarbasis voor ons 
niet haalbaar is. Gelukkig heeft een investeerder zich bij de stichting gemeld,  

met het voornemen het gebouw te willen kopen en het aan ons te willen verhuren onder gunstige 
voorwaarden. De gemeente wil hier positief aan meewerken, maar moet hiervoor wel een formele 
procedure volgen, waaruit moet blijken dat er geen andere potentiële kopers zijn. Dat zijn nu 
eenmaal de regels.  
Wij zien dit proces met veel vertrouwen tegemoet en verwachten in de loop van het voorjaar te 
kunnen starten in dit gebouw. De school is sfeervol en heel geschikt voor ons. Voor ouders uit de 
regio is het heel goed bereikbaar (een paar minuten van de A6 afslag Nagele/Urk). 

Mogelijkheid om in te schrijven 
Nu de opening van de school aanstaande lijkt, willen wij jullie graag uitnodigen om je 
kind/kinderen op te geven voor onze school. Wij hebben een zorgvuldige aanmeldingsprocedure, 



want wij beseffen dat kiezen voor Polderwijs een bewuste keuze is. De aanmelding begint met het 
invullen van de gegevens via de knop ‘inschrijven’, rechts op de homepage van onze website. Naar 
aanleiding hiervan nemen wij binnenkort contact op voor het verdere verloop van de procedure. 
Kortweg bestaat de procedure uit het invullen van een intakeformulier en een gesprek hierover. 
Vervolgens krijgt jullie kind (kinderen) de gelegenheid om uitgebreid met de school kennis te 
maken. Wij zien graag veel inschrijvingen (aanmeldingen) tegemoet. Zie https://polderwijs.nl . 

Wie wil bij ons komen werken? 
In de afgelopen maanden hebben wij op de informatieavonden kennisgemaakt met ouders, maar 
ook met leerkrachten en anderen die graag bij Polderwijs willen komen werken. Wij willen graag 
met jullie in contact komen als je deel van ons team wilt uitmaken. Wij zoeken naar mensen die een 
lesbevoegdheid hebben voor primair onderwijs, maar ook naar mensen die bevoegdheden 
hebben voor voortgezet onderwijs en bij ons graag beschikbaar willen zijn voor het coachen en 
begeleiden in bepaalde vakken voor het VO. Ook als je voor deze doelgroep een begeleider wilt 
zijn (dus langere tijd op onze school wilt zijn om leerlingen te coachen, te begeleiden en 
aanspreekpunt voor ze te zijn), komen wij graag met je in contact. Aanvankelijk zal het werk 
grotendeels vrijwillig of tegen een geringe vergoeding zijn, maar wij hopen in de loop van de tijd 
de vergoeding naar een hoger plan te kunnen tillen.  
Wellicht is dit een leuke job naast je reguliere werk om op een heel andere wijze ervaring met 
onderwijs op te doen. Wil je hierover met ons in gesprek, dan zien wij graag een e-mail van jou 
tegemoet met een korte beschrijving van jou en jouw ervaring/belangstelling. Graag sturen naar 
info@polderwijs.nl . 

Meedenken 
Ons kernteam is hard aan het werk om de school, ook inhoudelijk, vorm te geven. Ook al laat je 
kinderen naar eigen interesse en tempo aan hun ontwikkeling werken, dan nog zullen er 
methodische materialen, boeken, speelgoed en nog veel meer aanwezig moeten zijn. Zo kunnen 
wij een leerrijke en inspirerende leeromgeving creëren. Graag zien wij als ondersteuning heel 
graag jullie suggesties op dit gebied tegemoet via onze e-mail, info@polderwijs.nl. 
 
Dit geldt ook voor suggesties en meedenken op het gebied van sponsoring door bedrijven en 
organisaties en het inzamelen van geld, bijvoorbeeld door crowdfunding. Binnenkort zullen wij 
weer een actie starten. Zie voor info: Facebook, Instagram, Telegram en onze website 
www.polderwijs.nl. 
 
Tenslotte zijn wij nog op zoek naar iemand die ons als penningmeester kan ondersteunen.  
 
Alvast bedankt voor alle support en het meedenken met de organisatie. Wij kunnen haast niet 
wachten jullie in Nagele te ontvangen met koffie, thee, limonade en vooral veel gastvrijheid voor 
jullie als ouders en vooral voor de kinderen.  
 
Hartelijke groet,  
 
Namens het kernteam van Polderwijs en namens stichting Polderwijs:  
 
Bea Hanemaaijer en Harry Haasjes, 
Tel. 06-28124366  
info@polderwijs.nl / www.polderwijs.nl  
 
 


