
EGELANTIER

Integraal 
kindcentrum 

Een nieuwe school stichten: 
hoe doe je dat?

Ouders steunen het initiatief

Wij hebben uw steun hard 
nodig om een nieuwe 
school te kunnen 
starten. Helpt u ons?

De Egelantier wordt een echt 
integraal kindcentrum (IKC), 
waarin de totale ontwikkeling 
van het kind centraal staat. In 
dit IKC komen onderwijs en 
kinderopvang samen en wordt de 
kracht van ervaring en beproefde 
methoden, zoals die binnen de 
scholen van Agora aanwezig is, 
gecombineerd met inspelen op 
nieuwe maatschappelijke en 
onderwijskundige ontwikkelingen, 
zoals kleine basisgroepen, 
veel aandacht voor bewegen 
en een groen speelplein. Een 
uitgebreide beschrijving over 
deze toekomstige school leest 
u op www.agora.nu/scholen/
nieuwe-school. 
Om deze school te mogen 
stichten moeten we een 
procedure volgen. 

Als je een nieuwe school wilt stichten, dan moet je dit initiatief 
melden bij het ministerie van Onderwijs. De minister geeft 
toestemming als Agora aan een paar voorwaarden voldoet, o.a.:
•  het onderwijs dat gegeven gaat worden moet van een goede 

kwaliteit zijn, en 
•  er moet voldoende steun van ouders voor de school zijn.

Ouders kunnen het initiatief steunen door middel van een 
ouderverklaring. Met een ouderverklaring geeft u aan het initiatief 
te steunen. Het invullen van een ouderverklaring betekent niet dat 
uw kind ook echt op deze school ingeschreven wordt. Het betekent 
ook niet dat u in de Kogerveldwijk moet gaan wonen. U kunt uw kind 
gewoon op een andere school aanmelden en inschrijven.

Helpt u ons aan 
een nieuwe 
school voor 
Agora?
Agora wil in de nog verder te 
ontwikkelen wijk Kogerveld per 
1 augustus 2024 een nieuwe 
school starten: De Egelantier. 
Daar hebben we uw hulp bij nodig!

http://www.agora.nu/scholen/nieuwe-school
http://www.agora.nu/scholen/nieuwe-school


•  Heeft u een dochter/zoon en is zij/hij 2, 3 of 4 jaar op 
 1 november 2022? 
•  Heeft u de afgelopen twee jaar geen ander initiatief 

gesteund?
•  Woont u in een van onderstaande postcodegebieden?

Postcode
1501 - 1509, 1521, 1531, 1541, 1544, 1551, 1561, 1566, 
1567 Zaanstad: Assendelft, Krommenie, Westzaan, 
Wormerveer, Zaandijk, Koog aan de Zaan, Zaandam / 1511 
Oostzaan / 1531 Wormer / 1534 Oost-Knollendam / 1546 Jisp 
/ 1456 Wijdewormer / 1451 Purmerland / 1127 Den Ilp / 1121 
Landsmeer / 1013, 1033, 1035, 1037, 1041, 1042, 1044, 
1045, 1047 Amsterdam 

Dan kunt u voor ons een ouderverklaring invullen.

U vult de ouderverklaring voor de nieuwe school 
De Egelantier digitaal in op de website van DUO. 
Dit kan tot 15 oktober 2022. Wat heeft u nodig?
•  U heeft het BSN van uw kind nodig. Dit is voor de 

controle van leeftijd, postcode en woonplaats en 
op fraude te voorkomen.

•  U moet zich aanmelden met DigiD.

01 Ga naar de site van DUO
•  Kies Ouderverklaring afgeven of 

ga direct naar De Egelantier
•  Klik op de knop Ouderverklaring 

en log in met DigiD.

03 Na het invullen klikt u op de 
knop Bevestig.

Hoe vul ik een 
ouderverklaring 
in om Agora te steunen 
met de nieuwe school?

Wie mag een 
ouderverklaring invullen?

02 Na het lezen van de pagina, 
klikt u op de knop Verder. Dan kunt 
u het formulier invullen.

Heel erg bedankt 
voor uw steun!

Dankzij u 
hopen we per 

1 augustus 
2024 met de 
Egelantier te 

mogen starten.

Lees hier meer over 
wat een ouder-
verklaring is! 

Ouderverklaring

Verder

Kind
OUDERVERKLARING

Vul de gegevens in van uw kind

Burgerservicenummer kind

Geboortedatum kind
dag       maand        jaar 

Geslacht

 Meisje

 Jongen

 Onbekend

  Met deze verklaring geef ik aan belangstelling 
te hebben voor het initiatief. Mijn gegevens 
mogen gebruikt worden om de belangstelling 
voor de school te bepalen.

  DUO gebruikt uw persoonsgegevens alleen 
hiervoor. Ze worden niet gedeeld met andere 
partijen.

                       of naar de vorige stapBevestig

Voordat u begint
OUDERVERKLARING

TER INFORMATIE
Burgerservicenummer (bsn) kind gebruiken
U hebt het bsn van uw kind nodig om de 
ouderverklaring af te geven. Zorg dat u dit 
nummer weet voor u verdergaat.

•  Met deze verklaring geeft u aan dat u het 
initiatief wilt steunen.

•  Uw verklaring is alleen bedoeld om te bepalen 
hoeveel belangstelling er is voor het initiatief.

•  Uw verklaring is geen inschrijvingsbewijs voor 
uw kind.

•  U mag de verklaring alleen afgeven als u de 
ouder of verzorger bent van het kind.

                   of annuleer

De Egelantier
PRIMAIR ONDERWIJS

 NIEUWE SCHOOL
 1508 ZAANDAM
 BIJZONDER ONDERWIJS

BRON: DEZE TEKST IS AANGELEVERD DOOR 
DE INITIATIEFNEMER

De nieuw te bouwen school van Agora in 
Kogerveld krijgt een nieuw onderwijsconcept 
en het wordt een echt integraal kindcentrum, 
waarin de totale ontwikkeling van het kind 
centraal staat.

Visie
We hanteren ...

   Lees meer

Contactgegevens
Agora, stichting voor bijzonder primair onderwijs 
in de Zaanstreek
075-2010101
info@agora.nu
https://www.agora.nu

Voorwaarden voor een ouderverklaring
Er is een aantal voorwaarden voor het afgeven 
van een ouderverklaring. Met de verklaring geeft 
u aan belangstelling te hebben voor het initiatief.

01 02 03

https://duo.nl/particulier/ouderverklaring-voor-nieuwe-scholen/
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/187
https://duo.nl/particulier/ouderverklaring-voor-nieuwe-scholen/

