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Beste allemaal,  
 
De kerstvakantie lijkt nog maar net voorbij, maar inmiddels is het februari. Er is veel op Polderwijs 
gebeurd. Vooral veel mooie dingen. In deze nieuwsbrief wil ik, mede namens het team, de actuele 
thema’s delen.  

Nieuwe leerlingen… 
Vanaf januari zijn er vier nieuwe leerlingen op onze school gestart. Wij hebben deze leerlingen 
welkom geheten in onze welkomstkring en wensen hen (en hun ouders) een mooie tijd op Polderwijs.  

Inspectie PO en VO    
In november kregen wij van de inspectie het groene licht voor 
onze basisschoolafdeling. Deze erkenning houdt in dat wij een 
zgn. Brinnummer krijgen, waarmee we door de overheid 
officieel als school worden gezien. Vorige week is deze 
erkenning ook gekomen voor onze VO-afdeling. Na het 
inspectiebezoek (17 januari) moesten we op korte termijn nog 
beschikken over een 1e graads docent wiskunde. Dat is binnen 
de gestelde termijn gelukt, zodat wij ook voor ons VO een 
Brinnummer krijgen. Dat is een grote prestatie. Wij zijn er blij 
mee dat wij dit binnen een half jaar na de start van Polderwijs 
allemaal gerealiseerd hebben.  

Begeleiders en docenten 
In de afgelopen weken hebben verschillende mensen 
meegedraaid om te ervaren of werken op Polderwijs iets voor 
hen is. Voor ons is dat heel mooi, want wij kunnen extra inzet bij 
het groeiend aantal leerlingen in de school goed gebruiken, zeker nu Rixt (jongsten) en Naomi met het 
begeleiden zijn gestopt. Ons begeleidingsteam is uitgebreid met Tessa (VO), Goma, die naast haar 
muzikale invulling ook een aantal leerlingen mede begeleidt en Els, die op twee dagen in de week 
helpt bij de middelsten. Voor het voortgezet onderwijs zijn voor veel vakken docenten beschikbaar, in 
ieder geval voor de vakken waarvoor dat vereist is. Deze docenten zijn op afspraak voor de leerlingen 
beschikbaar. Daarnaast is er dagelijks een begeleider als aanspreekpersoon aanwezig. Naast de 
begeleiders in het PO en VO zijn er verschillende mensen actief met het verzorgen van de ateliers; 
onder andere yoga, naailessen en dammen. Jolein verzorgt als gediplomeerd sportdocent twee keer in 
de week gymles en onderhoudt de contacten met de bibliotheek. De bibliotheek Noordoostpolder 
verzorgt twee keer bij ons een atelier waarbij de leerlingen hun lievelingsboek kunnen verwerken in 
een digitale game. Een mooi project! 
 
Overzicht inzet begeleiders (deze begeleiders zijn eerste aanspreekpunt voor die dag) 

 Maandag  Dinsdag Donderdag Vrijdag  
Dagcoördinator Bea Harry  Harry  Harry  
Jongsten  Meta Meta Muriel Muriel  
Middelsten  Tanja Harry/Jolein Harry  Harry  
VO - aanwezig Bea Tessa  Bea Jolein  

(Middelsten betreft basisschoolleeftijd groep 3 t/m 8) 



Schooltijden 
In samenwerking met de ouderkring werkt Polderwijs aan een nieuw voorstel hoe we het best kunnen 
omgaan met de schooluren aan het eind van de dag. Dat deden wij als team van Polderwijs in 
december niet goed. Wij vertrouwen erop samen een oplossing te vinden waarmee iedereen tevreden 
is. 

Communicatie 
Vanaf verschillende kanten horen wij dat de communicatie vanuit het team duidelijker en concreter 
kan. Dank daarvoor. Voor ons betekent dat dat we specifieke activiteiten, bijvoorbeeld het schaatsen 
en het bezoek aan een bos of een kinderboerderij, daar waar mogelijk, in een vroeger stadium via de 
app (en/of mail) gaan delen. Verder kondigen wij ateliers aan met posters op het publicatiebord bij de 
ingang. Ook delen wij regelmatig informatie op Spectrovita. Leerlingen weten hoe ze moeten inloggen. 
De inloggegevens zijn ook op te vragen.  

Facelift muzieklokaal 
Op initiatief van Goma ondergaat het muzieklokaal een 
opknapbeurt. De confronterende rode kleur op de wand heeft 
plaats gemaakt voor een meer aardse lila-paars. Een aantal van onze 
leerlingen is enthousiast bezig geweest met de het sjouwen, 
schuren en verven. Echt Polderwijs. Het resultaat mag er wezen!  

 

 

 

 

 

 

Tenslotte 
Wij weten niet of de winter ons nog parten gaat spelen. De dagen lengen en we hopen binnenkort 
weer vaker naar buiten te kunnen. Wij maken ook plannen voor het verbeteren van het plein 
(veiligheid) en de mogelijkheid een moestuin te realiseren.  
Wij staan als team van Polderwijs open voor vragen, opmerkingen en suggesties die ons helpen onze 
school (en omgeving) nog mooier en beter te maken.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het team van Polderwijs,  
Harry Haasjes 


