
 

Help 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. De beschrijving over deze toekomstige school leest u HIER. 

Een nieuwe school stichten: hoe doe je dat? 

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 steunen het initiatief 

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. 

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

Wie mag een ouderverklaring invullen? 

• 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 Plaats 
1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 
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. 

 

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

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 

https://www.agora.nu/scholen/nieuwe-school/
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/187


    

Klik op de pagina van De Egelantier op de knop Ouderverklaring en log in met DigiD.  

Op de volgende pagina, klikt u na het lezen op de knop VERDER. 

Dan kunt u het formulier invullen: 

 

Na het invullen klikt u op de knop BEVESTIG 

Heel erg bedankt voor uw steun! 

Dankzij u hopen we per 1 augustus 2024 met de Egelantier te mogen starten. 

Lees hier meer informatie over wat een ouderverklaring is 

file:///C:/Users/carlita.koningstein/Downloads/:%20%20https:/www.duo.nl/partichttps:/www.duo.nl/particulier/ouderverklaring-voor-nieuwe-scholen/

	Help ons aan een nieuwe school voor Agora

