
BEGELEIDEND SCHRIJVEN VRAGENLIJST Kinderomvang en Basisonderwijs op Marken  

 

Beste inwoners van Marken, 

 

Wij vragen uw aandacht voor een belangrijke voorziening binnen onze gemeenschap namelijk het 

basisonderwijs op onze school De Rietlanden en de kinderopvang bij Peuteropvang de Kladdegatjes. 

 

De Rietlanden is al decennialang de basisschool op Marken. Het aantal leerlingen zien wij echter de 

laatste jaren dalen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. In het licht van de continuering van de cruciale 

voorzieningen, en dus de leefbaarheid, moet er alles aan gedaan worden om het voortbestaan van onze 

school te waarborgen. De Stichting Eilandraad Marken gaat hierbij nauwer samenwerken met de 

basisschool De Rietlanden. 

 

Peuteropvang de Kladdegatjes is gevestigd in het pand van De Rietlanden. Dit maakt de aansluiting en 

de overgang voor de peuters naar de Rietlanden makkelijk, ze blijven namelijk in dezelfde vertrouwde 

omgeving. 

Naast de peuteropvang is ook Sportify-Kids in het pand van de Rietlanden gevestigd, zij organiseren de 

buitenschoolse opvang (bso). De visie van Sportify is dat elk kind het recht heeft om zich optimaal te 

kunnen ontwikkelen. Zij vinden het belangrijk dat elk kind daar de mogelijkheden voor krijgt. Dat is het 

uitgangspunt van waaruit zij met de kinderen en met elkaar omgaan. De unieke samenwerking van 

pedagogisch medewerkers en sportinstructeurs zorgt elke dag voor een leuk en uitdagend aanbod van 

sport en spel, van creatieve en muzikale activiteiten. 

 

De instroom van nieuwe leerlingen naar De Kladdegatjes en De Rietlanden is essentieel voor de realisatie 

van deze plannen. Het is dan ook belangrijk om jonge gezinnen voor de Marker school en opvang te 

interesseren. Of dit nu is om op Marken te wonen of om hun kinderen vanuit de regio hier naar school 

te laten gaan. Hierbij is ook de realisatie van een nieuwe woonwijk (nabij de velden van Sportvereniging 

Marken) van groot belang. We zijn ervan overtuigd dat jonge gezinnen, zowel van binnen als buiten 

Marken, daar een woning willen en kunnen bemachtigen. Dit is belangrijk voor de realisatie van de 

nieuwe school, het uitbreiden van het aanbod in kinderopvangmogelijkheden, het Marker 

voorzieningenniveau in het algemeen en het voortbestaan van ons verenigingsleven. 

 

De Rietlanden is een zogenoemde 'NATUUR school' en werkt met een continurooster (8.30-14.00 uur). 

Dit type school kenmerkt zich door natuur en omgeving centraal te stellen binnen het onderwijs. 

Techniek en duurzaamheid spelen eveneens een belangrijke rol om leerlingen voor te bereiden op de 

toekomst. Een NATUUR school staat voor de volgende kernwaarden: 

• Nieuwsgierigheid, Aandacht, Talentontwikkeling, Uniek/Uniciteit (zelfontplooiing) en Respect. 

 

De Rietlanden en De Kladdegatjes hebben de ambitie om alle kinderen van nul tot twaalf jaar op Marken 

de juiste plek hiervoor te bieden. Om dit te realiseren is naast goed onderwijs ook het hebben van een 

volledige kinderopvang cruciaal. Wanneer naast goed onderwijs ook diverse opties aan kinderopvang 

kunnen worden aangeboden bieden we toegevoegde waarde op ons voorzieningenniveau voor zowel 

huidige als toekomstige inwoners van Marken. Ook kan door deze voorziening de huidige druk van de 

schouders van bijvoorbeeld de grootouders worden weggenomen. 

 

Achter dit schrijven is de enquête te vinden, met daarin een aantal vragen waarop wij graag antwoord 

willen ontvangen. Wij doen een vriendelijk doch dringend beroep op u om deze te beantwoorden. De 



enquête is anoniem, maar als u verder op de hoogte gehouden wilt worden van de kinderopvang 

mogelijkheden op Marken, dan kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten op de enquête. 

Via een link op de website www.eilandraad.nl en www.derietlandenmarken.nl komt uw input 

rechtstreeks bij ons terecht. 

 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw tijd en aandacht in deze! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Rietlanden school Namens de Kladdegatjes  Voorzitter Namens Sportify Kids 

Nicolette Schipper   Annabel Remmers   Merijn van Zurk 

Directrice    Voorzitter    Manager 

 

Stichting Eilandraad Marken 

 

  
 

 

 
 


