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DEMOCRATISCH ONDERW IJS DRONTEN )

Aan College en Raad van de gemeente Noordoostpolder

Van Stichting Polderwijs; drs. Bea Hanemaaijer en Harry Haasjes

p/a  (secretaris)

Betreft: Locatie De Klimop, Ring 11,8308 AL Nagele t.b.v. 'Polderwijs'

Dronten, 26 januari 2022,

Geachte College en Raad van de gemeente Noordoostpolder,

Graag willen wij in aanmerking komen voor huur van de locatie van de voormalige

basisschool 'Klimop' in Nagele en indien mogelijk voor koop op langer termijn.

Wij zijn een school in oprichting; Polderwijs (zie: www.polderwijs.nl). De school is het

initiatief van de gelijknamige stichting Polderwijs, gevestigd in Dronten.

Polderwijs is een B3 school met als uitgangspunt 'democratisch onderwijs Dit concept

werkt vanuit de visie van 'Natuurlijk Leren' en is gebaseerd op drie pijlers; vrijheid,

gelijkwaardigheid en vertrouwen. Polderwijs is een particuliere school, waarin de ouders zelf

zorgdragen voor de financiering van het onderwijs voor hun kind. Voor het realiseren van dit

onderwijs is de stichting Polderwijs opgericht.

'Polderwijs' is belangrijk voor de provincie Flevoland en aangrenzende regio's, zoals

zuidwest Friesland, de Kop van Overijsel en Kampen/Elburg.

Nagele is voor ons een perfecte locatie om te starten, om de volgende redenen;

Het is een prachtige locatie met veel ruimte en natuur buiten en binnen en Nagele is

uitstekend bereikbaar vanuit de hele regio.

Democratisch onderwijs is een nieuw vorm van onderwijs, dit past heel goed bij Nagele als

bijzonder (architectonisch) vormgegeven dorp.

De school ziet grote meerwaarde in een goede verbinding en samenwerking met de

bewoners, organisaties en instellingen in en om Nagele. Uiteraard zijn we bereid om in 

contact te komen met andere onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties in Nagele

en de Noordoostpolder.



Graag willen wij op korte termijn, liefst per 1 maart 2022, gebruik maken van 2 lokalen en

per 1 augustus 4 of meer lokalen en wij streven ernaar om op langere termijn een financier

te vinden die in dit gebouw wil investeren.

Er is mondeling overleg over deze locatie geweest met uw strategisch adviseur

maatschappelijke ontwikkeling, dhr. Arnold Bloem, maar uiteraard zijn wij bereid om ons

verzoek mondeling aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens stichting Polderwijs,

Drs. Bea Hanemaaijer

Harry Haasjes
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Stichting Polderwijs

Secretariaat: 

p/a  

 

 

Telefoon: 06-28124366

info(B polderwijs.nl


