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Geacht college,

Stichting Samenwerkingsbestuur KyK houdt in de dorpen Boazum, Wiuwert en Easterwierrium 
scholen in stand die relatief klein zijn. Het leerlingenaantal bedraagt gemiddeld rond de dertig 
leerlingen per school. Landelijk is de ondergrens ten aanzien van de bekostiging op drieëntwintig 
leerlingen gesteld.

Het bestuur heeft zoals bekend besloten om na een zorgvuldig en planmatig voorbereidingstraject, 
waarin ínhoud is gegeven aan de vraagstukken die een fusie oplevert, gekozen voor de variant om 
op termijn één onderwijsvoorziening met een specifiek onderwijsconcept te realiseren op een min 
of meer centraal gelegen plek. Uit inhoudelijke en strategische overwegingen is dit fusieproces in 
gang gezet, waarbij in het voortraject ook Obs de Fôlefinne in Easterwierrum is aangesloten. Zij 
nemen echter op dit moment nog geen deel aan het fusieproces. Het doel is om met een 
vernieuwend (onderwijs)concept te komen, dat onderscheidend is in de regio met daarbij 
elementen die bij een Integraal Kind Centrum horen.

Het scenario dat voorligt, behelst een beoogde fusie tussen gearwurkingsskoalle Dûbelspan in 
Boazum en obs De Pikeloer in Wiuwert, als proloog op de realisatie van een Centrale streekschool. 
Na de fusie op 1 augustus 2022 zal één BRIN-nummer in stand worden gehouden onder beheer van 
stichting Samenwerkingsbestuur KyK. De fusieschool is gevestigd in Boazum. Het BRIN-nummer 
13YA wordt opgeheven.

De gemeenteraad van gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 3 februari 2022 besloten dat zij geen 
gebruik maakt van het recht om het bevoegd gezag van obs De Pikeloer in Wiuwert over te nemen. 
Derhalve is de weg vrij om de beoogde fusie te laten doorgaan.

Conform wet- en regelgeving is een Fusie Effect Rapportage opgesteld (FER). Ondanks het feit dat er 
geen sprake is van een fusietoets in dezen is een dergelijke rapportage verplicht en moet besproken 
worden met de medezeggenschapsorganen van de beide scholen, deze moeten instemmen met de 
fusie. Een onderdeel van de FER is een advies van Burgemeester en Wethouders bij punt 9, Ie lid 
van de FER. We vragen u de FER aan te vullen met dit advies.

Brédyk 4. 8601 ZD Sneek 0515 857 020 info@kykscholen.nl www.kykscholen.nl



Krêft yn 
Kollektyf

Mochten er vragen zijn, dan zijn wij van harte bereid tot toelichting en overleg. Voor het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Met vriéndelijke groe; 

Bram ten Katą^—

Voorzitter college van bestuur KyK
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