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Voorwoord 

In Friesland hebben de basisscholen te maken met een teruglopend leerlingenaantal. In deze 

provincie zijn steeds minder kinderen en worden steeds minder kinderen geboren. Deze krimp-

problematiek zorgt ervoor dat het voortbestaan van scholen onder druk komt te staan.  

 

Stichting Samenwerkingsbestuur KyK houdt in de dorpen Wiuwert, Easterwierrum en Boazum 

scholen in stand die relatief klein zijn. Het leerlingenaantal bedraagt rond de dertig leerlingen. 

Landelijk is de ondergrens ten aanzien van de bekostiging op 23 leerlingen gesteld. 

 

Het voorkeurscenario is om één onderwijsvoorziening met een specifiek onderwijsconcept te 

organiseren op een min of meer centrale plek tussen Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. Dit 

zal niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd. In de tussentijd staat het voortbestaan van 

de scholen onder druk. Het is zinvol om ouders perspectief voor de toekomst te bieden om 

verdere leegloop te voorkomen. 

 

Het scenario dat voorligt, behelst een beoogde fusie tussen gearwurkingsskoalle Dûbelspan in 

Boazum en obs De Pikeloer in Wiuwert op de locatie Boazum, als proloog op de realisatie van de 

centrale streekschool. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2022.  

 

In deze rapportage zijn de genomen stappen voor de fusie tussen gearwurkingsskoalle 

Dûbelspan in Boazum en obs De Pikeloer in Wiuwert uitgewerkt en beschreven. In deel I (het 

projectplan) wordt geschetst hoe het proces tot de voorgenomen fusie van de scholen is 

doorlopen. In deel II (de fusierapportage) komen de inhoudelijke thema’s aan bod. Hierin staat 

op welke wijze uitvoering aan de fusie en wordt gegeven wat de gevolgen daarvan op diverse 

terreinen zijn. Deze fusie-rapportage is mede opgesteld door de directie en projectgroep, in 

samenwerking met externe (onafhankelijke) procesbegeleiding vanuit PentaRho.  
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Deel I 

1 Algemeen deel  

 Inleiding 

Dit onderdeel behelst de beschrijving van het proces rondom de fusie tussen 

gearwurkingsskoalle Dûbelspan in Boazum en obs De Pikeloer in Wiuwert. Na een 

initiatieffase, waarin verschillende scenario’s zijn onderzocht, is het volgende scenario aan 

de orde:  

 

Er wordt vormgegeven aan een fusieschool per 1 augustus 2022 waar duurzaam 

kwalitatief goed onderwijs wordt geboden. Na de fusie zal één BRIN-nummer onder 

beheer van Stichting Samenwerkingsbestuur KyK in stand worden gehouden. De fusie-

school is in Boazum gevestigd. 

 

Deze fusieschool kenmerkt zich door een specifiek concept, passend bij deze omgeving. 

Het heeft een landelijke uitstraling, zowel in huisvesting, cultuur als in uiting naar buiten 

toe. Iedereen voelt zich welkom. Mensen betekenen wat voor elkaar.  

 

Het is een plek waar kinderen zich thuis voelen en goed onderwijs op maat krijgen. Het is 

een school waar kleinschaligheid als kracht wordt gebruikt. Kinderen werken veel samen, 

de school is laagdrempelig voor ouders en bewoners. Daarnaast wordt binnen het concept 

veel aan talentontwikkeling gewerkt. Leerlingen kunnen werken in ateliers en er is sprake 

van een groot cultureel aanbod. Kinderen leren presenteren en gaan veel op onderzoek 

uit.  

 

Leerkrachten zijn generalisten én specialisten die op maat onderwijs voor de leerlingen 

verzorgen. Ontwikkeling van de leerling staat centraal. Schillen (netwerken) om de 

leerling heen dragen bij aan hun ontwikkeling vanuit een betekenisvolle relatie. 

 

Samen met de fusie-effectrapportage (FER) is deze rapportage bedoeld om het 

adviserings- en besluitvormingstraject te ondersteunen. Het streven is om de formele 

fusie per 1 augustus 2022 te hebben gerealiseerd. 

 

 Voortraject  

In Friesland hebben de basisscholen met een teruglopend leerlingenaantal te maken. 

Deze krimpproblematiek zorgt ervoor dat het voortbestaan van scholen onder druk komt 

te staan.  

 

De betrokken scholen vallen allemaal onder hetzelfde schoolbestuur, Stichting Samen-

werkingsbestuur KyK (hierna: KyK) en werken al enkele jaren samen. Ook op leerlingen-

niveau kennen de kinderen elkaar. Er is één directeur die deze scholen aanstuurt en de 

teams werken samen in scholing en werkwijze. In het voortraject is ook obs de Fôlefinne 

in Easterwierrum aangesloten. Zij nemen echter op dit moment nog geen deel aan het 

fusieproces. Vanaf het voorjaar van 2019 zijn deze drie scholen in gesprek met MR’s en 

ouders en bewoners van de drie dorpen, de gemeente Súdwest-Fryslân en de teams om 

aan het samenwerkingsvraagstuk vorm te geven. Men onderzocht daarom verschillende 

scenario’s om gezamenlijk duurzame onderwijskwaliteit te kunnen blijven bieden.  
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De huidige locaties staan op de nominatie voor groot onderhoud. Het is aantrekkelijk om 

samen met aanpalende organisaties nieuwe huisvesting te realiseren. Het streven is om 

een onderwijsvoorziening te bouwen op een min of meer centrale plek tussen de dorpen 

Boazum, Wiuwert-Britswert, Easterwierrum en omstreken waar kwalitatief duurzaam 

onderwijs wordt geboden. Deze school kenmerkt zich door een specifiek concept, passend 

bij deze omgeving. Het wordt een (kind)voorziening volgens de Integrale Kind Aanpak 

(IKA) waarbij vanuit de samenwerking en verbinding, integraal wordt ingezet op de 

doelen en ambities vanuit de domeinen onderwijs, jeugdhulp, gezondheid, opvang en 

ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan organisaties op het gebied van opvang, zorg, 

sport, kunst en cultuur, etc. De nieuwbouw op de centrale locatie zorgt ervoor dat de 

school van alle drie (vijf) de dorpen is. Om dit scenario te realiseren, is het van het 

grootste belang dat de geluiden vanuit de dorpen eensluidend en duidelijk zijn.  

 

Het is inmiddels duidelijk dat één en ander niet van vandaag op morgen zal zijn gereali-

seerd. In de tussentijd staat het voortbestaan van de scholen onder druk. Het is zinvol 

om ouders perspectief voor de toekomst te bieden om verdere leegloop te voorkomen. 

 

Het scenario dat voorligt, behelst een beoogde fusie tussen Dûbelspan in Boazum en De 

Pikeloer in Wiuwert op de locatie Boazum. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2022. 

Het doel is om met een vernieuwend (onderwijs)concept te komen, dat onderscheidend is 

in de regio met daarbij de elementen die bij een IKC horen. 

 

 Procesdoelen  

De volgende procesdoelen zijn geformuleerd:  

- voorbereidende stappen zetten ten behoeve van een institutionele fusie tussen 

Dûbelspan in Boazum en De Pikeloer in Wiuwert; 

- uitwerking van de werkgebieden rondom een fusievraagstuk zoals in dit fusie-

rapport benoemd; 

- organiseren van een formeel fusietraject met als optionele datum voor 

besluitvorming 1 juni 2022; 

- komen tot een fusie tussen Dûbelspan in Boazum en De Pikeloer in Wiuwert 

waarbij deze fusieschool per 1 augustus 2022 integraal op de locatie van 

Dûbelspan in Boazum is gehuisvest. 

 

 Projectinrichting - taken en verantwoordelijkheden  
 

Stuurgroep 

Bestuur van KyK, directeur en procesbegeleider 

- verantwoordelijk voor realisatie van de nieuwe school. 

 

Procesbegeleider 

Onafhankelijk adviseur voor de stuurgroep 

- gevraagd en ongevraagd advies aan de stuurgroep geven; 

- klankbord en aanspreekpunt voor directie en locatiecoördinatoren; 

- verantwoordelijk voor de organisatie, inrichting en het opstellen van de fusie-

rapportage. 

 

Kerngroep 

Directie, locatiecoördinatoren en projectleider 

- ambassadeursfunctie samenwerkingstraject; 

- beleidsvraagstukken voorbereiden/opstellen; 

- fusierapportage (mede) opstellen. 
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Projectgroep 

Directie, locatiecoördinatoren, teamleden en ouders en procesbegeleider 

- volgen van en adviseren over formeel proces, de ontwikkeling van het onderwijs-

concept en vraagstukken rondom opvang en vervoer; 

- draagvlak creëren en communicatie richting de achterban (ouders, teams, MR’s) 

verzorgen. 

 

Teams beide scholen  

Teamleden beide scholen 

- beleidsvoorbereiding ten aanzien van (onderwijs)inhoudelijke vraagstukken; 

- uitvoering ontwikkeling nieuw onderwijsconcept. 

 
Werkgroepen (onderwijs, opvang en vervoer) 
Leerkrachten, directeur, locatiecoördinatoren en ouders 

- beleidsvoorbereidende activiteiten ten aanzien van voornoemde werkgebieden. 

 

 Bestuurlijk-juridische context  

Het wettelijk kader voor het samenvoegen van basisscholen wordt in de Wet op het 

primair onderwijs (WPO) beschreven. De wijze waarop de medezeggenschap van ouders 

en het personeel is geregeld, staat in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) 

beschreven. 

 

Volgens het voorliggende scenario zal Dûbelspan in Boazum per 1 augustus 2022 institu-

tioneel fuseren met De Pikeloer in Wiuwert. Hierdoor zal het BRIN-nummer van De 

Pikeloer verdwijnen en blijft het BRIN-nummer van Dûbelspan bestaan. Indien voldoende 

ouders van De Pikeloer voor de fusieschool kiezen, heeft de school recht op 

fusiecompensatie-middelen. Hiervoor geldt het volgende: ‘In het primair en (voortgezet) 

speciaal onderwijs is sprake van een ‘institutionele fusie’, indien bij de fusie ‘een school 

ontstaat door samenvoeging van twee of meer scholen’ (artikel 64, eerste lid en onder b, 

WPO en artikel 66, eerste lid en onder b, WEC). 

 

In een aantal gevallen is een fusietoets vereist; in dit specifieke geval niet. Hierin zijn 

institutionele fusies in het primair onderwijs (PO) waarbij het totaal aantal leerlingen van 

de betrokken scholen minder dan 500 bedraagt of waarbij het aantal betrokken scholen 

voor PO minder dan tien bedraagt (artikel 64a, WPO), uitzonderingen.  

 

Bij het opheffen van een openbare school dient het bestuur de gemeenteraad over de 

sluiting van de school te informeren, zodat de gemeenteraad de mogelijkheid heeft om de 

school over te nemen. Deze melding heeft op 8 juli 2021 plaatsgevonden. Indien de 

gemeenteraad vóór 1 februari daaropvolgend besluit dat zij de school in stand wenst te 

houden, dan wordt de school niet opgeheven en wordt de instandhouding aan de 

gemeente overgedragen.  

 

 Fusie-effectrapportage 

Het opstellen van een FER is voor elke scholenfusie vereist. De FER dient intern beschik-

baar te zijn en bij voorkeur bij het voorgenomen besluit te worden betrokken, zoals dat 

voor instemming aan de MR wordt voorgelegd. De WPO schrijft door middel van een 

modelformulier voor welke elementen de FER moet omvatten. De FER zal – nadat het 

schoolbestuur een voorgenomen besluit heeft genomen – voor advies aan het college van 

burgemeester en wethouders (college van B en W) worden voorgelegd. De MR’s van de 

betrokken scholen dienen door middel van een instemmingsverklaring met de FER in te 

stemmen. 
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 Wet op medezeggenschap 

De WMS geeft de MR wettelijk verankerde – en daarmee afdwingbare – rechten bij het 

beïnvloeden van het bestuursbeleid. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals 

reorganisatie, overdracht en fusie, aangaan van langdurige verplichtingen, wijziging van 

identiteit, vaststellen van financieel beleid, aannamebeleid, organisatie van het onderwijs, 

etc. Het fusiebesluit dat wordt genomen, is sterk inspraakgevoelig. Terecht, omdat dit het 

belang van zowel het personeel, leerlingen als ouders direct en langdurig raakt. Beide MR’s 

hebben dan ook instemmingsrecht op het besluit tot fuseren en hebben adviesrecht op de 

gevolgen hiervan (bijvoorbeeld op het personeelsbeleid en de begroting).  

 

Sinds 1 januari 2018 schrijft de WMS voor dat het bevoegd gezag een besluit met 

betrekking tot fusie of sluiting niet eerder dan na raadpleging van de ouders neemt. De 

WMS laat in het midden wie de raadpleging daadwerkelijk moet uitvoeren. Ook schrijft 

de wet niet voor hoe de raadpleging moet worden uitgevoerd. Tijdens dit traject zijn 

meerdere ouderavonden georganiseerd waarbij de standpunten van ouders ten aanzien 

van de fusie zijn geïnventariseerd. Voor de besluitvorming zijn alle ouders van leerlingen 

van De Pikeloer gevraagd om – na de presentatie van het concept van de nieuwe school – 

hun eventuele keuze voor de nieuwe fusieschool te bevestigen. 

 

Afspraken die in het fusiebesluit zijn vastgelegd, zijn rechtsgeldig; naleving kan worden 

afgedwongen wanneer één van de partijen zich in een later stadium niet aan de afspraken 

houdt. Ook na de fusie behoudt de nieuwe MR de wettelijk vastgelegde inspraak, zoals bij 

het vaststellen van financieel of onderwijskundig beleid, reorganisatie, schoolplan, school-

gids, werving directie, etc. 

  

De betrokken MR’s moeten volgens de WMS kennis van de FER hebben genomen, zodat 

zij schriftelijk met de fusieplannen kunnen instemmen.  

 

 Communicatie tijdens traject  

Regelmatig is tijdens het fusietraject een informatiebrief voor alle ouders en teamleden 

van de betrokken scholen verschenen. De projectgroep heeft gezamenlijk met de directie 

bepaald welke onderwerpen aan de orde moesten komen. Ook hebben meerdere ouder-

avonden plaatsgevonden.  

 

 Afwikkeling formaliteiten  

Na het opstellen van de fusierapportage en het voltooien van de FER, worden deze ter 

instemming aan de MR’s van beide scholen voorgelegd (zie bijlage 1). De FER wordt ook 

ter advies aan het college van B en W voorgelegd. In dit proces hoeft geen fusietoets 

door de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) te worden uitgevoerd. De bestuurder van 

KyK kan vervolgens een definitief besluit nemen. Een BRIN-mutatieformulier kan door 

KyK worden opgemaakt waardoor de eventuele fusiefaciliteiten zullen worden toegekend 

en de fusie formeel is bekrachtigd. 

 

 Stappenplan 

In de navolgende tabel wordt het stappenplan weergegeven dat gedurende het fusie-

traject dient te worden doorlopen. 
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Planfase (wat) Omschrijving  Betrokkenen Datum Locatie, opmerkingen 

Overleg 0 Kerngroep  Kennismaking, planning 

en opdracht project-

groep formuleren 

Kerngroep 

 

 

 

 

 

3 juni 2021, 

14.00 uur  

 

 

  

 

 

 

Inlichten gemeente Informeren voornemen 

opheffen openbare 

school  

Beleidsmedewerker KyK Juni 2021  

Voorlichting MR’s en 

teams 

Voorlichting traject MR’s, teams, directeur, 

locatiecoördinatoren, 

procesbegeleider 

24 juni 2021, 

19.30-21.00 

uur  

De Pikeloer  

Voorlichting ouders en 

andere belang-

stellenden 

Voorlichting traject Ouders, directeur, 

locatiecoördinatoren, 

procesbegeleider 

29 juni 2021, 

19.30-21.00 

uur  

Dûbelspan 

Fusiebulletin 0 Communicatie naar 

ouders 

Kerngroep Eind juni 2021 Informeren over traject  

Zomervakantie 

Overleg 1 Kerngroep  Agenda projectgroep, 

inventarisatie vraag-

stukken voor werk-

groepen  

Kerngroep 2 september 

2021, 10.00-

11.00 uur  

 

Online 

Projectgroep 

vergadering 1 

Informatie over rol 

projectgroep, proces, 

Planning en opdrachten 

voor werkgroepen 

Projectgroep 7 september 

2021, 19.30-

20.30 uur 

 

 

Op locatie  

Fusiebulletin 1 Communicatie naar 

ouders  

Projectgroep Eind 

September 

2021 

 

Inrichten werk-

groepen 

Betrokkenen voor in 

werkgroepen 

benaderen 

Kerngroep September/ 

oktober 2021 

 

Stuurgroep 

vergadering 

Bespreken stand van 

zaken en voorbereiding 

besluitvorming 

Stuurgroep 27 september 

2021, 10.00-

11.00 uur 

Online  

Overleg 2 Kerngroep  Voorbereiding project-

groep  

 

Kerngroep  7 oktober 

2021, 15.30-

16.30 uur  

Online 

Projectgroep 

vergadering 2 

Bespreken stand van 

zaken fusieproces 

Projectgroep 12 oktober 

2021, 19.30-

21.00 uur 

 

De Pikeloer 

 

Fusiebulletin 2 Communicatie naar 

ouders  

Projectgroep Midden/eind 

oktober 2021 

 

Verschillende bijeen-

komsten werkgroepen 

Looptijd werkgroepen Werkgroep  Oktober/ 

januari 2021 
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Overleg 3 Kerngroep  Agenda projectgroep, 

bespreken opbrengsten 

werkgroepen 

Kerngroep 25 november 

2021, 10.00-

11.00 uur 

Online  

 

 

Stuurgroep 

vergadering 

Bespreken stand van 

zaken en voorbereiding 

besluitvorming 

Stuurgroep 30 november 

2021, 16.00-

17.00 uur 

Op locatie  

Projectgroep 

vergadering 3 

Bespreken opbrengsten 

werkgroepen 

Projectgroep 30 november 

2021, 19.30-

21.00 uur 

Online  

Overleg MR’s Voortgang fusietraject MR, locatiecoördina-

toren, procesbegeleider 

30 november 

2021, 21.00-

22.00 uur 

Op locatie  

Fusiebulletin 3 Communicatie naar 

ouders  

Projectgroep  November 

2021 

 

Planning adviesvraag 

college B en W  

Contact met gemeente 

over planning advies-

vraag op FER 

Beleidsmedewerker 

gemeente en KyK  

November/ 

december 

2021 

 

Informeren DUO over 

op handen zijnde fusie 

 

Hierin wordt benoemd 

dat sprake van een 

fusie is en wordt 

beschreven om welke 

vorm van fusie het gaat 

Projectleider of 

betrokken bestuur en 

DUO 

November/ 

december 

2021 

 

Overleg 4 Kerngroep Voorbereiding project-

groep 

Kerngroep 13 januari 

2022, 10.00-

11.00 uur  

Online  

Projectgroep 

vergadering 4 

Bespreken concept 

fusierapportage 

Projectgroep 25 januari 

2022, 19.30-

21.00 uur  

Online  

Fusiebulletin 4 Communicatie naar 

ouders  

Projectgroep  Eind januari 

2022  

 

Overleg 5 Kerngroep Voorbereiding 

projectgroep 

Kerngroep 10 maart 

2022, 10.00-

11.00 uur 

Online  

Projectgroep 

vergadering 5 

Vaststellen 

fusierapportage en 

voorbereiden 

ouderavond 

Projectgroep 15 maart 

2022, 19.30-

21.00 uur 

Online  

Ouderavond  Weergave van nieuwe 

school 

Ouderraadpleging: 

leerlingen die meegaan 

inventariseren 

Directeur en locatie-

coördinatoren 

29 maart 

2022 

Britswert 

Fusiebulletin 5 Communicatie naar 

ouders  

Projectgroep  5 april 2022   

Uitlooptijd  Nog te beantwoorden 

vraagstukken uitwerken  

Projectleider, directeur, 

locatiecoördinatoren 

April 2022  

Afronden fusie-

rapportage 

In fusierapportage 

staan gevolgen van 

fusie weergegeven en 

wordt beschreven hoe 

Projectleider in overleg 

met kern- en project-

groep 

14 april 2022  
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daar in nieuwe situatie 

mee wordt omgegaan 

Opstellen FER Wettelijk verplicht 

modeldocument dat 

moet worden opgesteld 

Projectleider in overleg 

met kern- en project-

groep 

14 april 2022  

Overhandiging 

concept fusie-

rapportage en FER 

aan MR’s van 

betrokken scholen 

MR’s worden gevraagd 

feedback te geven op 

opgestelde documenten  

MR’s van te fuseren 

organisaties 

15 april 2022  

Instemming MR Besluitvorming door MR 

over voorgenomen 

fusiebesluit  

MR’s, bestuur  Mei 2022  

Voorgenomen besluit 

bestuur 

 

 

Op basis van fusie-

rapportage en FER 

neemt bestuur voor-

genomen besluit 

Bestuur 

 

Mei 2022  

Advies op FER vragen 

college B en W  

College B en W moet 

advies op FER geven 

Stuurgroep, 

bestuurskantoor 

gemeente 

Mei 2022  

Definitief besluit 

bestuur  

Betrokken bestuur 

neemt definitief besluit  

Bestuur 1 juni 2022  

BRIN-mutatie-

formulier naar DUO 

opsturen 

 

 

Hierin wordt benoemd 

dat sprake van fusie is 

en beschreven welke 

fusievorm het betreft 

Stuurgroep en DUO 1 juni 2022   
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Deel II 

2 Fusierapportage  

 Inleiding  

In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de gevolgen van de fusie 

tussen obs De Pikeloer en gearwurkingsskoalle Dûbelspan in respectievelijk Wiuwert en 

Boazum. Beide scholen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een dalend 

leerlingenaantal. Prognoses wijzen uit dat dit de komende jaren in de gemeente Súdwest-

Fryslân aan de orde blijft.  

 

De betrokken scholen vallen beide onder schoolbestuur Stichting Samenwerkingsbestuur 

KyK (hierna: KyK) en werken op dit moment al op meerdere terreinen samen. Door het 

samengaan kan een school ontstaan met een leerlingenaantal van rond de 55 leerlingen. 

Met een groter team, de koppeling van de expertises van de teams en meer kinderen in 

een klas kan men de kwaliteit van het onderwijs hoog houden en blijven ontwikkelen.  

 

 Algemene omschrijving betrokken organisaties 

2.2.1 Obs De Pikeloer 
 

"Vertrouwd, eigen en klein, waar iedereen zichzelf kan zijn" 

 

De Pikeloer is een kleine, openbare, dorpsschool met als voornaamste voedingsgebied de 

dorpen Wiuwert en Britswert en de omliggende buurtschappen Jeth, Klaeiterp en 

Kromwâl. De afnemende bevolkingsgroei is zichtbaar op deze school. Het komt steeds 

vaker voor dat jongere en oudere leerlingen in een combinatiegroep werken, dus in een 

heterogene samenstelling.  

 

Op De Pikeloer gaat iedereen respectvol met elkaar om en zijn belangstelling en 

betrokken-heid kernwoorden. Kinderen leren in samenhang door gebruik te maken van 

brede, betekenisvolle thema’s waar ze groepsdoorbrekend, door de hele school mee bezig 

zijn: onderwijs dat boeit. De school zorgt ervoor dat het kind het gevoel heeft dat hij/zij 

er mag zijn en dat hij/zij iets kan. Naast het basisonderwijs biedt de school integrale 

opvang voor peuters op een aantal dagdelen. 

 

De groeiende samenwerking tussen de scholen en samenwerking binnen KyK biedt 

kansen om nog beter onderwijs te geven. De Pikeloer doet dit door de samenwerking 

tussen de scholen en de wereld rondom de scholen op het leerproces te richten. Zo 

zorgen ze voor een groter leerrendement binnen adaptief onderwijs. Ook ouders vervullen 

hierin een belangrijke rol. Voor succesvol onderwijs is interactie in vele vormen 

belangrijk: tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, tussen ouders en 

leerling, etc. 

 

2.2.2 Gearwurkingsskoalle Dûbelspan 
 

“Samen werken, leren en plezier hebben” 

 

Dûbelspan (een gecertificeerde Kanjerschool) is een samenwerkingsschool voor kinderen 

met allerlei levensbeschouwelijke achtergronden en wil een partner zijn van de ouders in 

de opvoeding en vorming van hun kind(eren). De school is ontstaan uit een fusie tussen 

de openbare en christelijke school in Boazum en biedt levensbeschouwelijke vorming aan 
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op algemene en christelijke basis. Daarbij worden Bijbelse thema’s als beschouwing 

aangereikt, en niet als waarheid. 

Vanuit een open communicatie met kinderen en ouders wordt op Dûbelspan gewerkt en 

geleerd. Op de school gaan de leerlingen, leerkrachten en ouders respectvol met de 

ander, met elkaar en met de materialen om. Er is vooral veel ruimte voor sociale 

ontwikkeling. De school werkt met het EDI-model en de leerKRACHT-methodiek komt in 

het onderwijs sterk naar voren. 

 

 Stichting Samenwerkingsbestuur KyK 

De schoolbesturen Gearhing en Odyssee zijn per 1 januari 2022 gefuseerd en gaan samen 

verder onder de naam KyK. Bij KyK laat men kinderen zien wat zij de toekomst kunnen 

bieden. Daar is lef voor nodig. Waarom? Zonder lef kun je niet leren en kom je niet 

verder. Want leren doe je met vallen en opstaan, toch?  

 

Lef is volgens KyK vertrouwen op een goede afloop. Om vol zelfvertrouwen vooruit te 

durven kijken; natuurlijk altijd met oog voor het kind, maar ook voor professionals en 

ouders. 

 

Bij KyK staat de toekomst elke dag voor de deur te trappelen. Kinderen, professionals en 

ouders. Om met elkaar op avontuur te gaan. Elke dag weer. Duurzaam avontuurlijk 

onderwijs – verbonden met stad, platteland, en heel Fryslân. 

 

 Redenen en motieven fusie  
 

Wat zijn de redenen en de noodzaak voor de fusie? 

KyK houdt in de dorpen Boazum, Wiuwert en Easterwierrum scholen in stand die relatief 

klein zijn. Het leerlingenaantal bedraagt gemiddeld rond de 30 leerlingen per school. 

Landelijk is de ondergrens ten aanzien van de bekostiging op 23 leerlingen gesteld.  

 

Het voorkeurscenario is om één streekschool met een specifiek onderwijsconcept te 

organiseren op een min of meer centrale plek tussen Boazum, Wiuwert en Easterwierrum. 

Dit zal niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd. In de tussentijd staat het voort-

bestaan van de scholen onder druk. Het is zinvol om ouders perspectief voor de toekomst 

te bieden, leegloop van de scholen te voorkomen en de leefbaarheid in de dorpen te 

behouden. 

 

Het scenario dat voorligt, behelst een beoogde fusie tussen Dûbelspan in Boazum en De 

Pikeloer in Wiuwert op de locatie Boazum. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2022. De 

betrokken scholen werken op dit moment al op meerdere terreinen samen. Door het 

samengaan kan een school met een leerlingenaantal van rond de 55 leerlingen ontstaan. 

Met een groter team, de koppeling van de expertises van de teams en meer kinderen in 

een klas kan men de kwaliteit van het onderwijs hoog houden en blijven ontwikkelen.  

 

De voornaamste drijfveer voor de voorgenomen fusie ligt dan ook in het verlengde van de 

in artikel 19 van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 eerst-

genoemde rechtvaardigingsgrond: de voorgenomen fusie moet voorkomen dat de 

continuïteit van het onderwijsaanbod of de variatie hiervan in gevaar komt. Uit inhoude-

lijke en strategische overwegingen is dit fusieproces in gang gezet. Het is meer dan 

wenselijk om vanuit de leefbaarheid in de dorpen en regio goede onderwijsvoorzieningen 

te organiseren. Om deze reden zijn directie, teams, MR’s en ouders met elkaar in gesprek 

gegaan om over kwalitatief duurzaam onderwijs in de regio na te denken.  
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 Krimp op gemeentelijk niveau 

Een groot deel van Friesland is nu krimp- of anticipeergebied. Alleen de gemeenten 

Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben deze status niet. In de 

toekomst zal naar verwachting stabilisatie van de bevolking in de gemeente Súdwest-

Fryslân zijn. Volgens het CBS ligt de bevolkingsgroei in deze gemeente tussen de -2,5 tot 

2,5% tot 2050. De komende vijf jaar zal het aantal jongeren tussen de 4-11 jaar verder 

dalen1. Deze krimpproblematiek zorgt ervoor dat het voortbestaan van scholen onder 

druk komt te staan. 

 

Op De Pikeloer is sprake van krimp van het leerlingenaantal. De leerlingentellingen en -

prognoses op Dûbelspan laten tot 2022 een groei zien. Vanaf 2023 zal krimp hier ook een 

rol spelen. De leerlingenprognoses worden in de onderstaande tabel weergegeven op 

basis van eigen gegevens van KyK en de lange termijnberekening van de gemeente 

Súdwest-Fryslân (op grond van de werkelijke telcijfers is de vraag of de prognose van de 

gemeente realistisch is).  
 

Vestigings-

naam 

Tellingen (definitief na vaststelling DUO) Prognoses  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

* 

2023

* 

2024 

** 

2030 

** 

De 

Pikeloer 
39 39 39 35 36 36 22 28  20 18 26 23 

Dûbelspan 30 30 33 31 35 37 39 38  37 35 28 20 

 

* Volgens eigen prognoses KyK (telgegevens per 01-10-2019). 

** Volgens lange termijnberekening gemeente Súdwest-Fryslân uit ‘Leerlingenprognoses en 
Ruimtebehoefte Basisonderwijs gemeente Súdwest-Fryslân 2018-2035’ 

 

Vanwege het dalende leerlingenaantal zal op den duur voor alle drie de scholen een 

exploitatietekort ontstaan. Met minder leerlingen is het lastiger om een school in stand 

te houden vanwege minder inkomsten. In Nederland wordt 23 leerlingen als absolute 

ondergrens gehanteerd. Daarna verliest een school haar bekostiging.  

 

 Alternatieve scenario’s 
 

Wat zijn de alternatieven voor fusie en zijn deze door het bestuur onderzocht?  

In het voortraject zijn diverse scenario’s onderzocht, namelijk: 

- Scenario 1: zelfstandig voortbestaan De Pikeloer en Dûbelspan. 

- Scenario 2: fusie De Pikeloer-Dûbelspan waarbij school doorgaat op locatie De 

Pikeloer. 

- Scenario 3: fusie De Pikeloer-Dûbelspan waarbij school doorgaat op locatie 

Dûbelspan. 

 

De genoemde scenario’s zijn op haalbaarheid getoetst. De oudergeleding van de MR van 

beide scholen heeft daarop een voorkeursscenario benoemd; scenario 3. Op basis hiervan 

heeft KyK dit scenario samen met de kerngroep en MR’s gekozen en aan de teams en 

ouders voorgelegd. Op basis van al deze gesprekken is voor scenario 3 gekozen. 

 

  

 

 
1 CBS, 2019; Fries Sociaal Planbureau, 2019. 
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 Doelen van de fusie  
 

Wat wil het bestuur met de fusie bereiken?  

Het uiteindelijke doel van de beoogde samenwerking is het beste onderwijs voor de 

kinderen in de omgeving bieden. Met het realiseren van kwalitatieve, duurzame 

onderwijsvoorzieningen wordt de concurrentiestrijd (deels) weggenomen en wordt behoud 

van werkgelegenheid in de scholen gerealiseerd. Daarnaast wordt de leefbaarheid in de 

dorpen Boazum, Wiuwert en omstreken behouden.  

 

Wat zijn de doelen?  

De belangrijkste doelstellingen zijn: 

- kwalitatief duurzaam onderwijs;  

- leefbaarheid in de dorpen Boazum, Wiuwert en aanpalende dorpen behouden. 

 

De belangrijkste randvoorwaarden daarbij zijn: 

- binnen de mogelijkheden blijven die de huidige bekostiging biedt; 

- de stip op de horizon is het realiseren van nieuwbouw op een centrale plek 

tussen de drie dorpen. 

 

Wat zijn de gekwantificeerde doelen?  

Het bestuur wil met de fusie bereiken dat: 

- de onderwijskwaliteit voor de lange termijn gewaarborgd kan blijven (doordat de 

omvang van de betreffende scholen te klein wordt, vergroot dit de kans dat de 

kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt); 

- in de regio met bedreigingen die met de krimp samenhangen kan worden 

omgegaan; 

- een efficiencyslag wordt gemaakt en het aangeboden onderwijs betaalbaar en 

bestuurbaar blijft. Door samenvoeging kunnen mensen en middelen efficiënter 

worden ingezet, zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau. 

 

 Communicatie 
 

Op welke manieren en via welke kanalen worden de belanghebbenden betrokken bij het 

fusieproces?  

Vanaf het najaar van 2019 zijn de MR’s en directie van de scholen in gesprek over de 

gevolgen van de krimp voor de scholen. Over kansrijke ontwikkelingen om hiermee om te 

gaan is nagedacht. Dit is vanaf die tijd met de ouders gecommuniceerd middels nieuws-

brieven en op ouderavonden besproken.  

 

In juni 2021 heeft een ouderavond plaatsgevonden waarop het voorkeursscenario aan de 

ouders is voorgelegd. Daarna hebben de MR’s de intentie uitgesproken om de voorge-

nomen fusie verder uit te werken en te steunen. Tijdens het proces zijn de MR’s, teams 

en gemeente geïnformeerd. Ouders zijn middels nieuwsbrieven en ouderavonden 

geïnformeerd.  

 

Er is een projectgroep met ouders en een teamvertegenwoordiging van de betreffende 

scholen gevormd. De projectgroep heeft onder andere als taak gehad om het concept 

voor één nieuwe school samen uit te (laten) werken en voor draagvlak te zorgen. De 

leden van de projectgroep – evenals de directie – zijn te allen tijde voor betrokkenen met 

vragen en/of opmerkingen aanspreekbaar geweest.  
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 Evaluatie  
 

Wanneer en hoe wordt geëvalueerd of de doelen van de fusie zijn bereikt?  

Gedurende drie jaar na de fusiedatum zal één keer per jaar worden geëvalueerd. Deze 

evaluatie wordt door de directie geïnitieerd. Geëvalueerd wordt of de doelen van de fusie 

zoals in de fusierapportage zijn benoemd, in voldoende mate zijn gerealiseerd en of 

hieraan wordt vastgehouden. De MR wordt over de resultaten van de evaluatie ingelicht. 

 

Wanneer en hoe wordt geëvalueerd wat de effecten (vooral op de punten van spreiding, 

omvang, variëteit en keuzevrijheid) zijn?  

Het schoolbestuur werkt nauw met de andere schoolbesturen in de regio samen om de 

krimp het hoofd te bieden. In bijeenkomsten rondom leerlingendaling wordt daarbij 

gesproken over de spreiding en het aanbod voor alle betrokken ouders en leerlingen in 

deze regio. Daarnaast wordt dit onderwerp binnen bijeenkomsten van de GMR, MR, 

directie en raad van toezicht regelmatig op de agenda gezet. De evaluatie van deze 

specifieke situatie vindt tijdens het jaarlijkse managementgesprek tussen de directeur en 

bestuurder plaats.  

 

Welke onderwerpen moeten na de fusiedatum nog worden geregeld? 

De samenwerking moet een kansrijke onderwijssituatie voor de leerlingen creëren. 

Goed onderwijs moet worden gegeven. De onderwijsinhoud van beide scholen is met 

elkaar vergeleken. De scholen hebben de wens uitgesproken om door middel van een 

krachtig en passend nieuw concept de fusieschool in de regio op de kaart te zetten. De 

aanzet voor dit nieuwe concept is gemaakt. De uitwerking van dit concept zal de komende 

jaren aandacht vragen.  

 

 Effecten op diversiteit  
 

Benoem de gevolgen van de voorgenomen fusie op de variatie van het onderwijsaanbod 

in de betrokken regio. 

Door de fusie verdwijnt een zelfstandige basisschool in de regio en ontstaat een grotere 

zelfstandige basisschool. Er zijn geen consequenties voor wat betreft de variatie in 

aanbod qua identiteit. 

 

Hoe wordt gewaarborgd dat in een regio de variatie van het onderwijsaanbod blijft 

bestaan of groter wordt? Het gaat hier zowel om diversiteit op het niveau van scholen als 

op het niveau van vestigingen. Denk ook aan interne keuzevrijheid; de mogelijkheid om 

te kiezen uit een gevarieerd onderwijsaanbod binnen een bestuurlijke eenheid. 

Het is de wens van alle betrokken schoolbesturen in de regio om diversiteit in het aanbod 

te behouden. Het ongecontroleerd verdwijnen van zowel katholiek, christelijk als 

openbaar onderwijs op bepaalde plekken in de regio, wordt als onwenselijk gezien. Bij 

deze besturen zal nadrukkelijk aandacht zijn voor een adequate spreiding van de  

protestants-christelijke, katholieke en openbare scholen, met verschillende pedagogisch-

didactische uitgangspunten en onderwijskundige profielen in de regio.  

 

In overleg met de gemeenten, andere schoolbesturen in de regio en overige belang-

hebbenden wordt nu al actief geacteerd op het aantal scholen van verschillende denomi-

naties en profielen die op de middellange en lange termijn in stand kunnen blijven. 
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 Effecten op keuzevrijheid  
 

Welke keuze hebben leerlingen en hun ouders uit scholen van een bepaalde richting of 

pedagogisch-didactische aanpak in het voedingsgebied na de beoogde fusie? In welk 

opzicht verandert de huidige keuze door de beoogde fusie?  

Het aanbod in het voedingsgebied blijft hetzelfde. Er zal aanbod voor openbaar onderwijs 

met bijbehorende pedagogische en onderwijskundige diversiteit blijven bestaan binnen 

het voedingsgebied van de scholen en de daarvoor wettelijk geldende afstandscriteria. 

Wel verdwijnt een kleinschalige school met haar eigen concept. Tijdens het fusieproces 

wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de verworvenheden van deze kleine school in de 

fusieschool terug te laten komen. De wens van de ouders om een relatief kleinschalige 

school te behouden, wordt hiermee geborgd.  

 

Wat zijn de effecten op de spreiding en omvang van de rechtspersonen en scholen in het 

voedingsgebied? Benoem daarbij zowel de voor- als nadelige gevolgen van de voor-

genomen fusie. 

Door deze fusie wordt het aantal scholen van KyK met één verminderd en verdwijnt in 

Wiuwert een openbare school. De school fuseert met een gearwurkingsskoalle (formeel 

openbaar) waarmee openbaar onderwijs aanwezig blijft en diversiteit is geborgd.  

 

Wat zijn de effecten op de onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit van het onderwijs-
aanbod in het voedingsgebied? Benoem daarbij zowel de voor- als nadelige gevolgen van 
de voorgenomen fusie. 
De school waarvan het BRIN-nummer verdwijnt, is geen formele conceptschool. Er 

verdwijnt dus geen specifiek onderwijskundig concept. Wel is sprake van verschillen in 

werkwijze binnen de scholen. Verworvenheden van beide scholen komen binnen de fusie-

school terug. Er verdwijnt een kleinschalige school. Er zijn geen effecten op de bestuur-

lijke diversiteit van het onderwijsaanbod in het voedingsgebied. 

 

Welke maatregelen worden genomen om eventuele nadelen van de voorgenomen fusie 

tegen te gaan? 

Keuzevrijheid houdt in dat leerlingen en hun ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat 

het beste bij hun levensovertuiging, hun opvattingen over onderwijs, de capaciteiten van 

de kinderen en hun ambities past. Daarvoor is een pluriform onderwijsaanbod in de regio 

nodig met een variatie aan identiteit, pedagogisch-didactische concepten, opleidings-

aanbod, schoolgrootte en cultuur. De besturen zetten zich in om dit in deze regio te 

kunnen realiseren. 

 

 Effecten op personeel, leerlingen en ouders 
 

Wat zijn de gevolgen voor de voorzieningen?  

Op de lange termijn zal het aantal scholen in het voedingsgebied verminderen. Deze 

vermindering zal geen gevolg zijn van een vrij krachtenspel (krimp/concurrentie), maar 

van een actieve sturing op spreiding en variëteit. Daar komt bij dat deze planmatige 

reorganisatie – in nauw overleg met de gemeente en andere partners – meer mogelijk-

heden voor passende huisvesting en het ontwikkelen van bijvoorbeeld nog meer kind-

voorzieningen zal bieden. 
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Welke effecten verwacht het bestuur op het schoolklimaat en de betrokkenheid van 

ouders en personeel bij de school? 

Het bestuur verwacht geen effecten op het schoolklimaat. Door de samenvoeging van 

twee kleine, zelfstandige scholen, ontstaat een grotere zelfstandige school op één locatie. 

Ook verwacht het bestuur geen effecten op de betrokkenheid van het team bij de school. 

De betrokkenheid is groot en zal groot blijven.  

 

Het bestuur verwacht een mogelijk gering (negatief) effect op de betrokkenheid van 

ouders die van de fusieschool gebruik gaan maken.  

 

Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden, het personeelsbeleid en de 

medezeggenschap? 

De gevolgen voor het personeel zijn in de personele paragraaf van deze fusierapportage 

beschreven. Binnen en na het fusieproces is het streven om voor elk personeelslid 

(binnen de school of stichting) de juiste plek te vinden in relatie tot de vraag van het 

teamlid en de school in het kader van de ontwikkeling van het onderwijs. De toekomstige 

formatieomvang is vanzelfsprekend afhankelijk van de instroom van leerlingen in de 

fusieschool en de ontwikkeling van de leerlingenstroom in het algemeen.  

 

De huidige MR’s zullen na 1 augustus 2022 – conform hetgeen de WMS bepaalt – een 

voorlopige MR vormen en eventueel op basis van natuurlijk verloop en mogelijke 

verkiezingen naar de gewenste samenstelling van de nieuwe MR toewerken. 

  

Wat zijn de gevolgen voor betrokkenheid van leerlingen, hun motivatie en hun 

mogelijkheden voor medezeggenschap?  

Het belangrijkste gevolg en de grootste meerwaarde van de fusie voor leerlingen, is dat 

de samenvoeging een belangrijk positief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

een aantal leerlingen heeft door vergroting van de ‘peergroup’ (groter aantal leeftijds-

genoten, meer keuzemogelijkheden voor vriendschappen etc.). Formele medezeggen-

schap van leerlingen is in het PO niet aan de orde. 

 

Wat zijn de gevolgen voor de betrokkenheid van ouders? 

Het proces rondom de voorgenomen fusie is door ouders kritisch gevolgd en in diverse 

project- en werkgroepen aan meegewerkt. De meeste ouders zijn zeer betrokken bij de 

scholen. Deze betrokkenheid zal in de fusieschool naar verwachting niet minder worden. 

 

 Kosten en baten  
 

Welke financiële kosten en baten zullen er zijn? 

Door de fusie zal uiteindelijk een gedeelte van de bekostiging komen te vervallen. Het 

gaat hierbij met name om het verlies van vaste voet en de kleine scholentoeslag van de 

op te heffen school. De verwachting is dat de fusieschool voor toekenning van de fusie-

compensatiemiddelen in aanmerking komt, aangezien men verwacht dat meer dan 50% 

van het aantal leerlingen naar de fusieschool meegaat. 

 

Is de continuïteit voldoende gewaarborgd?  

KyK zal een relatief kleine, zelfstandige school sluiten en daardoor minder kosten hebben 

in verband met het handhaven van een (te) kleine locatie. Dûbelspan is een kleine, maar 

stabiele school waar voorlopig – mede door de fusie – geen risico’s ten aanzien van de 

continuïteit van het onderwijs te verwachten zijn. 
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Wat zijn de risico’s? 

Er zijn vooralsnog geen financiële risico’s, anders dan voor alle andere scholen binnen de 

regio geldend. Een substantiële vermindering van het leerlingenaantal zal op termijn een 

risico voor de organisatie of het voortbestaan van elke school kunnen vormen. KyK wil via 

deze fusie en inzet op een versterkt concept een duurzame situatie creëren waardoor de 

school voor langere tijd kan blijven voortbestaan. 

 

Welke niet-financiële kosten en baten zal de fusie opleveren? 

Het betrokken bestuur realiseert zich dat – door dit fusietraject – ouders ook een andere 

keuze kunnen maken dan te kiezen voor een school die tot KyK behoort. Door een – in 

dat geval – dalend leerlingenaantal, zal de totale bekostiging op bestuursniveau terug-

lopen. KyK is echter van mening dat de kwaliteit van het onderwijs en de wens van 

ouders om een kleinschalige school in de regio te behouden, in deze keuze leidend is. De 

verwachting is dat door de fusie behoud van kwalitatief goed basisonderwijs in dit 

voedingsgebied gegarandeerd kan blijven. 
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3 Personeel  

 Inleiding  

In een fusieproces is het afstemmen en in kaart brengen van de gevolgen voor de 

medewerkers een zwaarwegend onderdeel. Gevolgen voor arbeidsvoorwaarden, 

personeelsbeleid en medezeggenschap, evenals taakbeleid en nascholingsbeleid, die 

relevant zijn voor het fusieproces, zijn in dit hoofdstuk weergegeven.  

 

 Kader 

Het uitgangspunt is dat iedereen (met een vast dienstverband) een bestuursaanstelling 

heeft en bij KyK blijft werken. Van gedwongen ontslag of overplaatsing buiten het 

schoolbestuur is dus geen sprake.  

 

 Werving en selectie personeel gefuseerde school 

Door de fusie ontstaat één school. Oriënterende, verkennende gesprekken zijn met alle 

teamleden gevoerd. Op basis hiervan én op basis van de formatieve mogelijkheden is 

bepaald welke leerkrachten naar de fusieschool meegaan. Voor medewerkers die niet 

naar de fusieschool meegaan, wordt bij plaatsing op andere scholen uitgegaan van de 

afspraken zoals benoemd in de cao PO voor overplaatsing (artikel 10.5). 

 

 Arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en medezeggenschap  

In het algemeen blijven de arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid van de school 

waarvan het BRIN-nummer blijft bestaan, van toepassing. In dit specifieke geval blijven 

de personeelsleden in dienst bij het huidige bestuur. Dit heeft als (positief) gevolg dat er 

geen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn.  

 

De medezeggenschap zal niet veranderen. De fusieschool krijgt per 1 augustus 2022 één 

MR, waarin het eerste jaar alle leden van de huidige twee MR’s – voor zover zij nog aan 

de school zijn verbonden – zitting nemen. Na het eerste jaar zal de MR op basis van het 

wettelijk aantal leden (naar rato) functioneren. Een natuurlijk verloop – eventueel in 

combinatie met verkiezingen – zal hiervoor zorgen.  

 

 Regeling van de formatieve gevolgen  

In het voorjaar van 2022 is de formatie voor de nieuwe school voorlopig berekend. De 

consequenties zijn in kaart gebracht. Op basis van deze formatie is een groepsverdeling 

met bijbehorende personeelsbezetting gemaakt. Er zullen geen gedwongen ontslagen 

vallen; al het personeel kan binnen KyK werkzaam blijven. 

 

 De positie van de leiding van de school 

In de voorliggende situatie blijft de huidige directeur – die aan beide scholen leiding-

geeft – ook de directeur van de fusieschool. De procedure om tot de selectie van locatie-

coördinator op de fusieschool te komen, is op het moment van het schrijven van deze 

rapportage gaande en vindt in goede afstemming met beide teams, de MR’s en de 

directeur van beide scholen plaats. 
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4 Financiën 

In de onderstaande paragrafen worden de financiële gevolgen van de institutionele fusie tussen 

De Pikeloer in Wiuwert (13YA) en Dûbelspan (13BD) in Boazum beschreven. Beide scholen 

maken onderdeel van KyK uit. De huidige werkwijze met betrekking tot financiën binnen het 

bestuur, wordt voor de gefuseerde school gehanteerd. Daarbij zijn de belangrijkste financiële 

gevolgen het samenvoegen van twee schoolbegrotingen tot één schoolbegroting en de 

fusiemiddelen die naar verwachting worden ontvangen. 

 

 Procedure 

Het is van belang om tijdig met het onderzoek naar de te onderscheiden onderdelen te 

starten om de financiële afwikkeling – indien van toepassing – goed te kunnen 

organiseren. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: 

- het verzamelen van de noodzakelijke kengetallen; 

- het bepalen van de waarde van eventuele activa; 

- het bepalen van eventuele reserves en voorzieningen op schoolniveau; 

- het in kaart brengen van contractuele verplichtingen en indien nodig opzeggen/ 

opheffen; 

- de onderhoudsstaat en overdracht van het gebouw naar de gemeente. 

 

Deze vraagstukken worden met name op bovenschools niveau opgepakt. 

 

 Bestaande schoolrekeningen 

De scholen hebben eigen, zakelijke bankrekeningen. Eén van deze rekeningen zal worden 

opgeheven en tegoeden worden overgeheveld. De bestaande ouderraadsbankrekening 

van De Pikeloer wordt opgeheven en de bestaande ouderraadsbankrekening van 

Dûbelspan wordt voor de nieuwe school in stand gehouden. De OR’s maken zelf afspraken 

over opgebouwde reserves. 

 

 Andere nader te noemen onderdelen  

De inventaris van De Pikeloer is in het bezit van KyK. Gekeken moet worden naar de 

afschrijving van de materialen. Alle inventaris wordt onder de andere scholen herver-

deeld, afhankelijk van de vraag. Na de herverdeling kunnen de materialen die achter-

blijven, worden verwijderd. 

 

 Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor de scholen is in de oorspronkelijke situatie verschillend. Deze is 

voor de nieuwe situatie afgestemd. Ouders betalen op de fusieschool € 20,= per kind per 

jaar.  

 

 Toekenning bijzondere bekostiging bij fusie 

Het uitgangspunt voor de toekenning van bijzondere bekostiging is dat gekeken wordt 

naar het geld voor de personele bekostiging die: 

a. de afzonderlijke scholen zouden hebben ontvangen als er geen fusie zou hebben 

plaatsgevonden; 

b. de gefuseerde school op basis van het gesommeerde leerlingenaantal op de 

voorafgaande teldatum van de scholen die bij de fusie betrokken zijn, ontvangt. 
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Met de fusie-instroom wordt gedoeld op het deel van de leerlingen dat van de op te 

heffen school naar de fusieschool overgaat. Is dit aantal 50% of meer, dan is sprake van 

volledige compensatie. Bij een fusie-instroom tussen de 25% en 50% betreft het een 

beperkte fusie-instroom. 

 

Volledige compensatie  

De compensatie betreft alleen een gedeelte van de personele kosten. De voorwaarde voor 

volledige compensatie is dat een substantiële leerlingenstroom van de opgeheven school 

naar de overblijvende school gaat. De compensatie wordt in een percentage uitgedrukt. 

Bij een fusie-instroom van ten minste 50% van groep 1 t/m 7, ontvangt het schoolbestuur 

zes jaar lang een bijzondere bekostiging van 100% compensatie van de teruggang in 

personele bekostiging. Bij de vaststelling van deze fusie-instroom worden leerlingen die 

uitstromen naar het VO dus niet meegerekend.  

 

Minder dan 50% leerlingen  

De regeling bevat tevens een faciliteit bij een fusie tussen scholen waarbij minder dan 

50%, maar ten minste 25% van de leerlingen van groep 1 t/m 7, van de opgeheven 

school in de overblijvende school instroomt. In dit geval ontvangt het schoolbestuur een 

bijzondere bekostiging die in het eerste jaar na de fusie 100% compensatie van de terug-

gang in personele bekostiging bedraagt. In de jaren daarna is de compensatie achtereen-

volgens 80%, 60%, 40% en 20%. 

 

In voorliggende situatie is naar alle waarschijnlijkheid sprake van een substantiële fusie-

instroom en daarmee een volledige compensatie. 
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5 Onderwijs 

 Naam van de school 

Ouders, kinderen en teamleden worden meegenomen in de zoektocht naar een nieuwe 

naam, een nieuw logo en een nieuw motto, passend bij het concept van de fusieschool. 

Het traject om te komen tot een nieuwe naam is inmiddels gestart. Vóór de zomer-

vakantie zal de nieuwe naam met het bijpassende motto kunnen worden onthuld.  

 

 Missie  

De fusieschool is een leergemeenschap; een plek waar kinderen van alles kunnen, willen 

en moeten leren; basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, maar ook kennis van 

de wereld om hen heen. Antwoorden worden daarom niet alleen in de school gezocht, 

maar ook daarbuiten. De school gaat er samen met de kinderen op uit en betrekt de 

groene en culturele omgeving bij het onderwijs. 

 

De school vormt een sociale ‘Mienskip’ waar kinderen in een vertrouwde en veilige 

omgeving leren. Dit gebeurt in een pedagogisch klimaat waarin men elkaar respecteert, 

accepteert en ruimte geeft. Hierdoor voelen niet alleen de kinderen zich welkom, maar 

ook de leerkrachten en ouders. Vanuit de verschillende perspectieven draagt iedereen 

met zorg en toewijding zijn/haar deel van de verantwoordelijkheid om samen de school te 

zijn. Dat maakt dat iedereen zingend de school inkomt en fluitend weer naar huis gaat! 

 

 Visie 
 

Kind 

De school geeft de kinderen graag de ruimte om te ontdekken wat zij goed kunnen. 

Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen 

en men maakt gebruik van de mogelijkheden die in de Mienskip aanwezig zijn. Hiermee 

kunnen de kinderen straks goed voor zichzelf zorgen en hebben ze oog voor anderen en 

de wereld om hen heen. Ze krijgen op school, samen met anderen, de kans zich breed te 

ontwikkelen en hun eigen identiteit te vormen. 

 

Professional 

Leerkrachten houden in het onderwijsproces rekening met verschillen en richten onder-

wijs in naar de individuele behoeften van kinderen. De leerkracht is coach van het leer-

proces. De professionals zetten daarom de relatie met de leerling centraal. 

 

Ouders  

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van de cultuur binnen de school. Daar-

naast ziet men ouders als educatieve partners in het leren. Elke ouder heeft hierbij zijn/ 

haar eigen rol. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld gastdocent zijn vanuit hun eigen expertise 

en kunnen ouders samen met de school optrekken bij het organiseren van activiteiten die 

in de dorpen plaatsvinden. 

 

 Inhoud van het onderwijs 
 

Onderwijsaanbod 

Thematisch werken is het uitgangspunt in het onderwijsconcept van de fusieschool. Met 

de methode ‘alles-in-1’ wordt gewerkt waarbij vakken zoveel mogelijk vanuit een geïnte-

greerde methode worden aangeboden.  
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In blokken van acht weken wordt in de school gezamenlijk aan een thema gewerkt. De 

visie op (thematisch) onderwijs in de groepen 1-2-3 wordt nog verder ontwikkeld. De 

ateliers die worden georganiseerd sluiten bij de thema’s aan. Naast thematisch werken 

focust de fusieschool zich op innovatief onderwijs (de organisatie ziet er als unit-onderwijs 

uit), waarbij onder andere coöperatieve werkvormen worden ingezet om samenwerkings-

vaardigheden te ontwikkelen. 

 

Methoden 

Voor de vakgebieden rekenen, natuur & techniek en het beredeneerde aanbod in de 

onderbouw, worden aparte methodes gebruikt. Voor rekenen zijn dat Snappet en 

Rekendoelen. De leerdoelen uit de methoden worden (zoveel mogelijk) in een betekenis-

volle context aangeboden; de lessen op de fusieschool zijn daarmee ervaringsgericht. Dat 

betekent dat de belevingswereld van de kinderen het uitgangspunt is voor het vormen 

van de lessen. De instructie van de leerdoelen wordt aan de hand van het EDI-model 

gedaan. 

 

Rapportfolio 

Op dit moment is een werkgroep ‘rapportfolio’ bezig met een onderzoek naar het werken 

met portfolio’s. Een rapportfolio geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling. Door 

middel van doelenborden en leerlingenportfolio’s wordt de groeimindset en het eigenaar-

schap van de leerlingen gestimuleerd. Ook zijn de leerkrachten bezig met hun eigen 

leerproces. Gezamenlijk zijn zij hier verantwoordelijk voor. Ze zijn actief bezig met het 

gedachtengoed van Stichting leerKRACHT. Ze werken met doelen, gebruiken het 

verbeterbord, gaan bij elkaar op lesbezoek en organiseren arena’s. 

 

 Het concept 

De fusieschool is voor de kinderen uit de dorpen Boazum, Wiuwert en Britswert het 

middelpunt én de uitvalsbasis voor leerlinggericht onderwijs. Met hoofd, hart en handen 

wordt door de kinderen samen geleerd. Het gemeenschapsgevoel is belangrijk, dus de 

hele omgeving wordt bij het onderwijs betrokken.  

 

Buiten/natuur 

Er is een groene omgeving rondom de school; een groen schoolplein met (wilde) 

bloemen, een moestuin en een buitenlokaal. De schoolomgeving is een inspirerende 

leeromgeving waar kinderen ontdekken, beleven en verwonderen. Ook is er veel ruimte 

om te bewegen, te ontdekken en met water te spelen. Kinderen leren in, van en met de 

natuur en werken met natuurlijke materialen. Natuurlijk leren doe je van binnen naar 

buiten en van buiten naar binnen.  

 

Binnen 

Het schoolgebouw is overzichtelijk en kent een duidelijke inrichting/structuur. Het gebouw 

biedt plekken/hoeken voor verschillende onderwijsbehoeften. Er zijn stilteplekken waar 

kinderen zich kunnen terugtrekken en er zijn plekken waar de kinderen kunnen samen-

werken, zonder dat ze andere storen. Daarnaast kan men denken aan een timmertafel, 

leeshoek, podium, keuken en beweegplein. Het schoolgebouw is goed toegerust op de 

lessen voor creatieve vorming met ruim voldoende materialen. 
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In de dorpen 

De wereld is groter dan alleen de omgeving van de fusieschool. Per vak of thema wordt 

onderzocht of een plek of bewoner in de omgeving meer over een onderwerp kan 

vertellen. De sociale omgeving maakt dus deel uit van het onderwijs. Er wordt geleerd in, 

met en over de omgeving. We gaan erop uit! Kinderen zijn zich hierdoor bewust van hun 

woonomgeving. We halen de buitenwereld voor ze naar binnen. Verhalen uit jouw eigen 

dorp, van mensen uit het dorp. Hiervoor maken we gebruik van de contacten met 

dorpsbewoners, familieleden en oud-leerlingen. 

 

 Aanvulling op het concept 

Tijdens het fusieproces is een werkgroep ‘aanvulling op het concept’ actief geweest om 

vorm te geven aan het uitdragen en aanvullen van het concept. Gekeken is naar 

(profilerings)activiteiten die rondom de school kunnen worden vormgegeven. Deze 

activiteiten worden gekoppeld aan en bieden een aanvulling op het onderwijsinhoudelijke 

concept, zodat een doorgaande lijn ontstaat tussen de schooldag en bijvoorbeeld de 

naschoolse activiteiten.  

 

In bijlage 2 is een ‘keuzemenu’ voor de school opgenomen met activiteiten om aan te 

sluiten op het concept.  

 

 Zorg op de school 

De begeleiding en ondersteuning op de scholen is op dit moment al op dezelfde manier 

vormgegeven. Beide scholen werken met een leerlingvolgsysteem voor het bewaren van 

onderwijsresultaten. In overleg met de intern begeleiders (IB’ers) stelt de leerkracht vast 

voor welke kinderen extra begeleiding noodzakelijk is en hoe die begeleiding eruit gaat 

zien. Het plan voor begeleiding wordt vervolgens met de ouders besproken. 

 

Om te zorgen voor een doorgaande leerlijn, volgen we iedere leerling nauwlettend door 

middel van dagelijkse observaties, methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen 

(schooljaar 2021-2022 overstap van CITO-LOVS naar LVS-IEP). De bevindingen en/of 

resultaten worden geanalyseerd en aan de hand daarvan wordt het onderwijsaanbod waar 

nodig aangepast. Dit doet de groepsleerkracht zo mogelijk in samenspraak met het kind.  

 

Vier keer per schooljaar wordt voor elk kind bekeken wat het kind nodig heeft om goed te 

leren en zich te ontwikkelen. Dit wordt in groepsoverzichten bijgehouden. In speciale 

situaties stellen we een individueel ontwikkelingsperspectief (OPP) op, waarin de extra 

ondersteuning staat beschreven. De ouders en eventueel de betreffende leerling worden 

hierbij betrokken. Op de school is een IB’er aanwezig. De IB’er adviseert de leerkrachten 

en coördineert de zorg op school.  

  

We houden de vorderingen bij op het gebied van taal, lezen, rekenen en het functioneren 

op sociaal-emotioneel gebied. In speciale vergaderingen bespreken we de resultaten van 

de leerlingen. Dit doen we per leerling, per groep en per vakgebied. De resultaten van de 

toetsen worden in het digitale leerling dossier opgeslagen en bewaard, evenals gespreks-

verslagen en eventuele onderzoeken. Bovendien heeft elk kind een dossier met daarin 

onder andere eventuele onderzoeksgegevens van externen en de IB’er. Minimaal twee 

keer per schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om over de vorderingen van hun kind 

te komen praten.  
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Extra zorg  

Door een handicap, beperking of intensieve zorgvraag kan extra zorg op school nodig zijn. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de school een aanvraag voor zware zorguren 

in bij de orthopedagoog van KyK. In de aanvraag staat een omschrijving van de onder-

steuningsbehoefte, het aantal zorguren dat nodig is en de wijze waarop en eventueel door 

wie de ondersteuning wordt uitgevoerd.  

  

Overgang naar een volgend leerjaar  

De afspraken over verlenging/versnellen liggen in een protocol vast. Er wordt een zorg-

vuldige afweging bij de overgang naar een volgend schooljaar gemaakt. Daarbij is 

speciale aandacht voor een verlenging in groep 1 of 2. Wanneer er zorgen zijn over de 

voortgang in ontwikkeling die van invloed zijn op de overgang naar een volgend jaar, 

wordt direct met ouders in gesprek getreden.  

  

Verwijzing naar het vervolgonderwijs  

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO). Op basis van de 

resultaten uit de groepen 6 t/m 8 wordt door de leerkracht een advies geformuleerd, 

welke bindend is. De school adviseert ouders welk niveau het beste bij hun kind past. Ook 

bestaat de mogelijkheid voor een kind om na groep 7 naar het vervolgonderwijs te gaan. 

Een strenge voorwaarde hiervoor is dat het kind (minimaal) acht jaar basisonderwijs 

heeft gevolgd.  
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6 Organisatie 

 Kennismaking 
 

Kennismaking 

Om de leerlingen met elkaar kennis te laten maken worden aan het einde van het school-

jaar 2021-2022 samenwerkingsactiviteiten georganiseerd. Kinderen leren hun nieuwe 

klasgenoten – en wellicht ook de nieuwe leerkrachten – dan kennen. Bij de start van het 

nieuwe schooljaar zal voldoende ruimte voor groepsvorming worden gereserveerd (de 

zilveren/gouden weken). Op stapel liggen in ieder geval de volgende gezamenlijke 

activiteiten:  

- open dag en eieren zoeken; 

- Koningsspelen; 

- schoolreis en schoolkamp; 

- buitenlessen; 

- buitenspeeldag Nannewiid; 

- wandeltocht; 

- feestelijke sluiting Wiuwert en opening fusieschool. 

 

 
 Activiteiten  

De nieuwe school zal als een volledig geïntegreerde fusieschool functioneren. Veel van de 

huidige activiteiten worden op beide scholen vergelijkbaar uitgevoerd. Hieronder volgen 

een aantal voorbeelden.  

 

Paasviering 

Paaseieren worden verstopt. Voor de jongste kinderen vindt dit op het schoolplein plaats, 

en voor de oudere kinderen buiten het schoolplein.  

 

Sinterklaasviering 

Sinterklaas wordt op school gevierd. Ook de peuters worden hierbij betrokken. In de 

jongste groepen komt Sinterklaas in de groepen, in de bovenbouw worden lootjes 

getrokken.  

 

Kerstviering 

De kerstviering wordt wisselend vormgegeven, in principe wordt dit onder schooltijd 

gevierd. Er wordt nagedacht over een kerstdiner of een -ontbijt waarbij ook de peuters 

worden betrokken. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om een kerstmusical vorm 

te geven om op deze manier ook ouders en andere dorpsbewoners (ouderen) bij de 

school te betrekken.  

 

Kinderboekenweek 

Tijdens de Kinderboekenweek worden boekenpakketten besteld. Ouders worden door het 

geven van bijvoorbeeld gastlessen (afhankelijk van het onderwerp) betrokken. De school 

doet mee aan de Nationale Voorleesdagen.  

 

Sint-Maarten 

De leerlingen maken op school lampions. ’s Avonds wordt in de dorpen door de straten 

gelopen.  
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Schoolreisje 

Ieder jaar vindt een gezamenlijk schoolreisje plaats. De bovenbouw gaat gezamenlijk op 

schoolkamp.  

 Medezeggenschap 

Beide scholen hebben – zoals de WMS verplicht – een MR. De fusie zorgt ervoor dat er 

voor de nieuwe school één MR komt. De vorming daarvan zal in overleg met de twee MR’s 

plaatsvinden.  

 

 Schooltijden 

In de fusieschool is gekozen voor een vijf-gelijke-dagenmodel: elke dag gaan de 

leerlingen van 08.15 tot 14.00 uur naar school. Dit geeft de school ruimte om dagen in te 

zetten voor studiedagen met het team. Het is de wens van het team dat er steeds één 

studiedag tussen de vakanties wordt gepland. Dit biedt de mogelijkheid om het 

thematisch onderwijs goed uit te werken. Met de snipperdag die ouders kunnen opnemen 

is in dit model ook rekening gehouden. Daarnaast is over het inloopkwartier gesproken. 

De school is vanaf 08.00 uur geopend. 

 

 Rapporten 

In de fusieschool wordt een nieuw rapport/portfolio ontwikkeld. Een werkgroep is dit aan 

het ontwikkelen. Het rapport heeft als doel om ouders te informeren over de resultaten 

van het onderwijs, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Het werken met 

portfolio’s wordt in de fusieschool in de loop van de jaren verder doorontwikkeld.  

 

 Kinderopvang  

In samenwerking met Kids First (de huidige partner van de scholen) wordt ook in de 

nieuwe situatie vso en bso aangeboden. De ruimtecapaciteit is voldoende om dit te 

kunnen organiseren. Er vindt een peiling plaats om het exacte aantal kinderen dat van 

deze voorziening gebruikmaakt, in kaart te brengen.  

 

Ook peuteronderwijs vindt op de fusieschool plaats. In samenwerking met Kids First 

wordt op een aantal dagdelen peuteronderwijs aangeboden. Hierbij wordt zoveel mogelijk 

vormgegeven aan een doorgaande leerlijn van de peutergroep naar groep 1/2. 

 

Bso en peuteronderwijs sluiten zoveel mogelijk bij het thematisch werken van de school 

aan. Waar mogelijk en/of noodzakelijk wordt van pedagogisch medewerkers gebruik-

gemaakt die zowel in het onderwijs als in de opvang werkzaam zijn.  

 

 Ouderparticipatie en -betrokkenheid  

Ouderparticipatie en -betrokkenheid zijn essentiële onderdelen van de cultuur in de fusie-

school. Op de school heerst verbondenheid en familiegevoel. De school en ouders trekken 

samen op en streven met elkaar naar de best mogelijke ondersteuning van een kind. Dit 

gebeurt op basis van ervaring van zowel ouders, samenwerkingspartners als kinderen. 

Daarnaast ziet de school ouders als educatieve partners in het leren. Elke ouder heeft 

hierbij zijn/haar eigen rol. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld gastdocent zijn vanuit hun 

eigen expertise en talenten (bijvoorbeeld een fotograaf of lid van de fanfare) en kunnen 

ouders samen met de school optrekken bij het organiseren van activiteiten. 
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 Ouderraad (activiteitencommissie)  

De ouderraden van beide scholen worden per 1 augustus 2022 samengevoegd. Over de 

financiële gevolgen voor de ouderraden heeft afstemming plaatsgevonden. De vrijwillige 

ouderbijdrage gaat per kind per jaar € 20,= bedragen. Aanvullend is afgesproken dat het 

schoolreisje apart wordt gefactureerd. 

 

 Verkeerssituatie  

De werkgroep verkeer heeft zich tijdens het traject gebogen over het verkeersvraagstuk.  

Daarbij is gekeken naar kansen en oplossingen voor zowel de korte als lange termijn. 

Voor de korte termijn heeft de werkgroep het volgende doel geformuleerd: ‘Een 

bereikbare school, individueel en gezamenlijk, wat hebben we daarvoor nodig op de korte 

termijn?’ Hiervoor wordt vóór 1 augustus 2022 gerealiseerd:  

- Tút en derút zone in Boazum, in de nabijheid van school; 

- bus van Wiuwert-Britswert naar Boazum; 

- begeleiding fietsers (klaar-overs, mee fietsers). 

 

De organisatie van voornoemde punten wordt door de werkgroep verkeer opgepakt.  

 

Voor de langere termijn is een veilige verkeersroute met grotere infrastructurele 

oplossingen aan de orde. Hiervoor is Doarpsmienskip Boazum in gesprek met team 

verkeer van de gemeente Súdwest-Fryslân. Onderwerpen van gesprek zijn: 

- éénrichtingsverkeer in Boazum; 

- extra parkeerplek in Boazum, in nabijheid van school; 

- veilige fietspaden van Wiuwert-Britswert naar Boazum. 
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7 Huisvesting en meubilair 

 Functies in relatie tot gebouw 

In dit fusietraject zal het onderwijs straks op de locatie in Boazum plaatsvinden. De huis-

vesting in Wiuwert zal na de fusiedatum aan de gemeente worden teruggegeven. Team-

leden en de directie hebben zich beziggehouden met de mogelijkheden om de huisvesting 

en het buitenterrein passend te maken bij het concept.  

 

 Ruimtes in gebouw 

De binnenruimte is geïnventariseerd. Mogelijkheden om aanpassingen te doen zijn 

aangegeven, daarvoor ligt er een plan. Er is (beperkt) budget beschikbaar voor uitvoering 

van dit plan; offertevragen zijn uitgezet. Een belangrijk aspect hierin is de mogelijkheid 

om binnen de huidige huisvesting gebruik te maken van ateliers, passend bij het concept 

van de school.  

 

 Buitenruimte 

Ook voor de buitenruimte is een (ontwerp)plan gemaakt. Bij de uitwerking hiervan 

worden zowel leerlingen als ouders betrokken.  

 

Een belangrijk onderdeel van de buitenruimte is het buitenlokaal. Dit wordt vóór 

1 augustus 2022 gerealiseerd. Daarnaast zal het plein worden vergrond en is sprake van 

de inrichting van een moestuin/voedselbos.  

  

 Meubilair 

Samen met de manager bedrijfsvoering/huisvesting wordt een verhuisplan opgesteld.  

Er heeft een inventarisatie omtrent het meubilair plaatsgevonden. Veel meubilair uit 

Wiuwert gaat mee naar de fusieschool. Overgebleven meubilair uit Boazum en/of Wiuwert 

zal worden afgevoerd. Indien nodig wordt aangevuld wat noodzakelijk is. 
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Bijlagenoverzicht 

Bijlage 1: fusie-effectrapportage 

Bijlage 2: aanvulling concept  

Bijlage 3: instemmingsverklaring MR’s  
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Bijlage 1 - fusie-effectrapportage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionele fusie tussen  

 

obs De Pikeloer in Wiuwert en  

obs Dûbelspan in Boazum 

 

 

     1 Motieven  

1.1 Wat zijn de redenen en de noodzaak 

voor de fusie? 

KyK houdt in de dorpen Boazum, Wiuwert en Easterwierrum scholen in stand die relatief 

klein zijn. Het leerlingenaantal bedraagt gemiddeld rond de 30 leerlingen per school. 

Landelijk is de ondergrens ten aanzien van de bekostiging op 23 leerlingen gesteld.  

 

Het voorkeurscenario is om één streekschool met een specifiek onderwijsconcept te 

organiseren op een min of meer centrale plek tussen Boazum, Wiuwert en Easterwierrum. 

Dit zal niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd. In de tussentijd staat het voort-

bestaan van de scholen onder druk. Het is zinvol om ouders perspectief voor de toekomst 

te bieden, leegloop van de scholen te voorkomen en de leefbaarheid in de dorpen te 

behouden. 

 

Het scenario dat voorligt, behelst een beoogde fusie tussen Dûbelspan in Boazum en De 

Pikeloer in Wiuwert op de locatie Boazum. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2022. De 

betrokken scholen werken op dit moment al op meerdere terreinen samen. Door het 

samengaan kan een school met een leerlingenaantal van rond de 55 leerlingen ontstaan. 

Met een groter team, de koppeling van de expertises van de teams en meer kinderen in 

een klas kan men de kwaliteit van het onderwijs hoog houden en blijven ontwikkelen.  

 

De voornaamste drijfveer voor de voorgenomen fusie ligt dan ook in het verlengde van de 

in artikel 19 van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 eerst-

genoemde rechtvaardigingsgrond: de voorgenomen fusie moet voorkomen dat de 

continuïteit van het onderwijsaanbod of de variatie hiervan in gevaar komt. Uit inhoude-

lijke en strategische overwegingen is dit fusieproces in gang gezet. Het is meer dan 

wenselijk om vanuit de leefbaarheid in de dorpen en regio goede onderwijsvoorzieningen 

te organiseren. Om deze reden zijn directie, teams, MR’s en ouders met elkaar in gesprek 

gegaan om over kwalitatief duurzaam onderwijs in de regio na te denken. 

 

Fusie-effectrapportage 

(Speciale school voor) basisonderwijs 
 

Meer informatie 

www.duo.nl 

ICO/PO (079) 323 23 33 
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1.2 Wat zijn de alternatieven voor fusie 

en zijn deze door het bestuur 

onderzocht? 

In het voortraject zijn diverse scenario’s onderzocht, namelijk: 

- Scenario 1: zelfstandig voortbestaan De Pikeloer en Dûbelspan. 

- Scenario 2: fusie De Pikeloer-Dûbelspan waarbij school doorgaat op locatie De Pikeloer. 

- Scenario 3: fusie De Pikeloer-Dûbelspan waarbij school doorgaat op locatie Dûbelspan. 

 

De genoemde scenario’s zijn op haalbaarheid getoetst. De oudergeleding van de MR van 

beide scholen heeft daarop een voorkeursscenario benoemd; scenario 3. Op basis hiervan 

heeft KyK dit scenario samen met de kerngroep en MR’s gekozen en aan de teams en 

ouders voorgelegd. Op basis van al deze gesprekken is voor scenario 3 gekozen. 

     2 Tijdsbestek  

2.1 Wat is de beoogde fusiedatum? De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2022. 

2.2 Welke onderwerpen moeten na de 

fusiedatum nog geregeld worden? 

De samenwerking moet een kansrijke onderwijssituatie voor de leerlingen creëren. Goed 

onderwijs moet worden gegeven. De onderwijsinhoud van beide scholen is met elkaar 

vergeleken. De scholen hebben de wens uitgesproken om door middel van een krachtig en 

passend nieuw concept de fusieschool in de regio op de kaart te zetten. De aanzet voor dit 

nieuwe concept is gemaakt. De uitwerking van dit concept zal de komende jaren aandacht 

vragen. 

 

 

     3 Doelen 

3.1 Wat wil het bestuur bereiken met de 

fusie? 

Het uiteindelijke doel van de beoogde samenwerking is het beste onderwijs voor de 

kinderen in de omgeving bieden. Met het realiseren van kwalitatieve, duurzame 

onderwijsvoorzieningen wordt de concurrentiestrijd (deels) weggenomen en wordt behoud 

van werkgelegenheid in de scholen gerealiseerd. Daarnaast wordt de leefbaarheid in de 

dorpen Boazum, Wiuwert en omstreken behouden. 

3.2 Wat zijn de gekwantificeerde doelen? Het bestuur wil met de fusie bereiken dat: 

- de onderwijskwaliteit voor de lange termijn gewaarborgd kan blijven (doordat de 

omvang van de betreffende scholen te klein wordt, vergroot dit de kans dat de kwaliteit 

van het onderwijs in gevaar komt); 

- in de regio met bedreigingen die met de krimp samenhangen kan worden omgegaan; 

- een efficiencyslag wordt gemaakt en het aangeboden onderwijs betaalbaar en bestuur-

baar blijft. Door samenvoeging kunnen mensen en middelen efficiënter worden ingezet, 

zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau. 

 

 

     4 Effecten op diversiteit 

4.1 Benoem de gevolgen van de 

voorgenomen fusie op de variatie van 

het onderwijsaanbod in de betrokken 

regio. 

Door de fusie verdwijnt een zelfstandige basisschool in de regio en ontstaat een grotere 

zelfstandige basisschool. Er zijn geen consequenties voor wat betreft de variatie in aanbod 

qua identiteit. 

4.2 Hoe wordt gewaarborgd dat in een 

bepaalde regio de variatie van het 

onderwijsaanbod blijft bestaan of groter 

wordt? Het gaat hier zowel om diversiteit 

op het niveau van scholen als op het 

niveau van vestigingen. Bij dat laatste 

gaat het om de ‘interne keuzevrijheid’. 

Dit is de mogelijkheid om te kiezen uit 

een gevarieerd onderwijsaanbod binnen 

een bestuurlijke eenheid.  

Het is de wens van alle betrokken schoolbesturen in de regio om diversiteit in het aanbod 

te behouden. Het ongecontroleerd verdwijnen van zowel katholiek, christelijk als openbaar 

onderwijs op bepaalde plekken in de regio, wordt als onwenselijk gezien. Bij deze besturen 

zal nadrukkelijk aandacht zijn voor een adequate spreiding van de protestants-christelijke, 

katholieke en openbare scholen, met verschillende pedagogisch-didactische uitgangs-

punten en onderwijskundige profielen in de regio.  

 

In overleg met de gemeenten, andere schoolbesturen in de regio en overige belang-

hebbenden wordt nu al actief geacteerd op het aantal scholen van verschillende denomi-

naties en profielen die op de middellange en lange termijn in stand kunnen blijven. 
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     5 Effecten op keuzevrijheid 

5.1 Welke keuze hebben leerlingen en 

hun ouders uit scholen van een bepaalde 

richting of pedagogisch-didactische 

aanpak in het voedingsgebied na de 

beoogde fusie? In welk opzicht verandert 

de huidige keuze door de beoogde fusie? 

Het aanbod in het voedingsgebied blijft hetzelfde. Er zal aanbod voor openbaar onderwijs 

met bijbehorende pedagogische en onderwijskundige diversiteit blijven bestaan binnen het 

voedingsgebied van de scholen en de daarvoor wettelijk geldende afstandscriteria. Wel 

verdwijnt een kleinschalige school met haar eigen concept. Tijdens het fusieproces wordt 

zoveel mogelijk geprobeerd om de verworvenheden van deze kleine school in de fusie-

school terug te laten komen. De wens van de ouders om een relatief kleinschalige school 

te behouden, wordt hiermee geborgd. 

5.2 Wat zijn de effecten op de spreiding 

en omvang van de rechtspersonen en 

scholen in het voedingsgebied? Benoem 

daarbij zowel de voor- en nadelige 

gevolgen van de voorgenomen fusie. 

Door deze fusie wordt het aantal scholen van KyK met één verminderd en verdwijnt in 

Wiuwert een openbare school. De school fuseert met een andere gearwurkingsskoalle 

waarmee openbaar onderwijs aanwezig blijft en diversiteit is geborgd. 

5.3 Wat zijn de effecten op de 

onderwijskundige en bestuurlijke 

diversiteit van het onderwijsaanbod in 

het voedingsgebied? Benoem daarbij 

zowel de voor- en nadelige gevolgen van 

de voorgenomen fusie. 

De school waarvan het BRIN-nummer verdwijnt, is geen formele conceptschool. Er 

verdwijnt dus geen specifiek onderwijskundig concept. Wel is sprake van verschillen in 

werkwijze binnen de scholen. Verworvenheden van beide scholen komen binnen de fusie-

school terug. Er verdwijnt een kleinschalige school. Er zijn geen effecten op de bestuur-

lijke diversiteit van het onderwijsaanbod in het voedingsgebied. 

5.4 Welke maatregelen worden genomen 

om eventuele nadelen van de 

voorgenomen fusie tegen te gaan? 

Keuzevrijheid houdt in dat leerlingen en hun ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat 

het beste bij hun levensovertuiging, hun opvattingen over onderwijs, de capaciteiten van 

de kinderen en hun ambities past. Daarvoor is een pluriform onderwijsaanbod in de regio 

nodig met een variatie aan identiteit, pedagogisch-didactische concepten, opleidings-

aanbod, schoolgrootte en cultuur. De besturen zetten zich in om dit in deze regio te 

kunnen realiseren. 
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     6 Kosten en baten 

6.1 Welke financiële kosten en baten 

zullen er zijn?  

Door de fusie zal uiteindelijk een gedeelte van de bekostiging komen te vervallen. Het gaat 

hierbij met name om het verlies van vaste voet en de kleine scholentoeslag van de op te 

heffen school. De verwachting is dat de fusieschool voor toekenning van de fusiecompen-

satiemiddelen in aanmerking komt, aangezien men verwacht dat meer dan 50% van het 

aantal leerlingen naar de fusieschool meegaat. 

6.2 Is de continuïteit voldoende 

gewaarborgd? 

KyK zal een relatief kleine, zelfstandige school sluiten en daardoor minder kosten hebben 

in verband met het handhaven van een (te) kleine locatie. Dûbelspan is een kleine, maar 

stabiele school waar voorlopig – mede door de fusie – geen risico’s ten aanzien van de 

continuïteit van het onderwijs te verwachten zijn. 

6.3 Wat zijn de risico’s? 

 

Er zijn vooralsnog geen financiële risico’s, anders dan voor alle andere scholen binnen de 

regio geldend. Een substantiële vermindering van het leerlingenaantal zal op termijn een 

risico voor de organisatie of het voortbestaan van elke school kunnen vormen. KyK wil via 

deze fusie en inzet op een versterkt concept een duurzame situatie creëren waardoor de 

school voor langere tijd kan blijven voortbestaan. 

6.4 Welke niet-financiële kosten en 

baten zal de fusie opleveren? 

Het betrokken bestuur realiseert zich dat – door dit fusietraject – ouders ook een andere 

keuze kunnen maken dan te kiezen voor een school die tot KyK behoort. Door een – in dat 

geval – dalend leerlingenaantal, zal de totale bekostiging op bestuursniveau teruglopen. 

KyK is echter van mening dat de kwaliteit van het onderwijs en de wens van ouders om 

een kleinschalige school in de regio te behouden, in deze keuze leidend is. De verwachting 

is dat door de fusie behoud van kwalitatief goed basisonderwijs in dit voedingsgebied 

gegarandeerd kan blijven. 
 

     7 Effecten op personeel, leerlingen en ouders 

7.1 Wat zijn de gevolgen voor de 

voorzieningen? 

Op de lange termijn zal het aantal scholen in het voedingsgebied verminderen. Deze 

vermindering zal geen gevolg zijn van een vrij krachtenspel (krimp/concurrentie), maar 

van een actieve sturing op spreiding en variëteit. Daar komt bij dat deze planmatige 

reorganisatie – in nauw overleg met de gemeente en andere partners – meer mogelijk-

heden voor passende huisvesting en het ontwikkelen van bijvoorbeeld nog meer kind-

voorzieningen zal bieden. 

7.2 Welke effecten verwacht het bestuur 

op het schoolklimaat, de betrokkenheid 

van ouders bij de school en de 

betrokkenheid van het personeel bij de 

school? 

Het bestuur verwacht geen effecten op het schoolklimaat. Door de samenvoeging van twee 

kleine, zelfstandige scholen, ontstaat een grotere zelfstandige school op één locatie. Ook 

verwacht het bestuur geen effecten op de betrokkenheid van het team bij de school. De 

betrokkenheid is groot en zal groot blijven.  

 

Het bestuur verwacht een mogelijk gering (negatief) effect op de betrokkenheid van 

ouders die van de fusieschool gebruik gaan maken. 

7.3 Wat zijn de gevolgen voor de 

arbeidsvoorwaarden, het 

personeelsbeleid en de 

medezeggenschap? 

De gevolgen voor het personeel zijn in de personele paragraaf van deze fusierapportage 

beschreven. Binnen en na het fusieproces is het streven om voor elk personeelslid (binnen 

de school of stichting) de juiste plek te vinden in relatie tot de vraag van het teamlid en de 

school in het kader van de ontwikkeling van het onderwijs. De toekomstige formatie-

omvang is vanzelfsprekend afhankelijk van de instroom van leerlingen in de fusieschool en 

de ontwikkeling van de leerlingenstroom in het algemeen.  

 

De huidige MR’s zullen na 1 augustus 2022 – conform hetgeen de WMS bepaalt – een 

voorlopige MR vormen en eventueel op basis van natuurlijk verloop en mogelijke 

verkiezingen naar de gewenste samenstelling van de nieuwe MR toewerken. 

7.4 Wat zijn de gevolgen voor 

betrokkenheid van leerlingen, hun 

motivatie en hun mogelijkheden voor 

medezeggenschap? 

Het belangrijkste gevolg en de grootste meerwaarde van de fusie voor leerlingen, is dat de 

samenvoeging een belangrijk positief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een 

aantal leerlingen heeft door vergroting van de ‘peergroup’ (groter aantal leeftijdsgenoten, 

meer keuzemogelijkheden voor vriendschappen etc.). Formele medezeggenschap van 

leerlingen is in het PO niet aan de orde. 



 

 

 

 

 

 

ruimte om te zijn           U22113  Pagina 36 van 42 

 

7.5 Wat zijn de gevolgen voor de 

betrokkenheid van ouders? 

Het proces rondom de voorgenomen fusie is door ouders kritisch gevolgd en in diverse 

project- en werkgroepen aan meegewerkt. De meeste ouders zijn zeer betrokken bij de 

scholen. Deze betrokkenheid zal in de fusieschool naar verwachting niet minder worden. 

 
 

     8 Communicatie en evaluatie  

8.1 Op welke manieren en via welke 

kanalen worden de belanghebbenden 

betrokken bij het fusieproces? 

 

Vanaf het najaar van 2019 zijn de MR’s en directie van de scholen in gesprek over de 

gevolgen van de krimp voor de scholen. Over kansrijke ontwikkelingen om hiermee om te 

gaan is nagedacht. Dit is vanaf die tijd met de ouders gecommuniceerd middels nieuws-

brieven en op ouderavonden besproken.  

 

In juni 2021 heeft een ouderavond plaatsgevonden waarop het voorkeursscenario aan de 

ouders is voorgelegd. Daarna hebben de MR’s de intentie uitgesproken om de voor-

genomen fusie verder uit te werken en te steunen. Tijdens het proces zijn de MR’s, teams 

en gemeente geïnformeerd. Ouders zijn middels nieuwsbrieven en ouderavonden 

geïnformeerd.  

 

Er is een projectgroep met ouders en een teamvertegenwoordiging van de betreffende 

scholen gevormd. De projectgroep heeft onder andere als taak gehad om het concept voor 

één nieuwe school samen uit te (laten) werken en voor draagvlak te zorgen. De leden van 

de projectgroep – evenals de directie – zijn te allen tijde voor betrokkenen met vragen en/ 

of opmerkingen aanspreekbaar geweest. 

8.2 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd 

of de doelen van de fusie zijn bereikt? 

Gedurende drie jaar na de fusiedatum zal één keer per jaar worden geëvalueerd. Deze 

evaluatie wordt door de directie geïnitieerd. Geëvalueerd wordt of de doelen van de fusie 

zoals in de fusierapportage zijn benoemd, in voldoende mate zijn gerealiseerd en of 

hieraan wordt vastgehouden. De MR wordt over de resultaten van de evaluatie ingelicht. 

8.3 Wanneer en hoe wordt geëvalueerd 

wat de effecten (vooral op de punten 

van spreiding, omvang, variëteit en 

keuzevrijheid) zijn? 

Het schoolbestuur werkt nauw met de andere schoolbesturen in de regio samen om de 

krimp het hoofd te bieden. In bijeenkomsten rondom leerlingendaling wordt daarbij 

gesproken over de spreiding en het aanbod voor alle betrokken ouders en leerlingen in 

deze regio. Daarnaast wordt dit onderwerp binnen bijeenkomsten van de GMR, MR, 

directie en raad van toezicht regelmatig op de agenda gezet. De evaluatie van deze 

specifieke situatie vindt tijdens het jaarlijkse managementgesprek tussen de directeur en 

bestuurder plaats. 

 

     9 Advies burgemeester en wethouders 

9.1 Wat is het advies van het college van  

B en W over de fusie? 

 

 

 

 
 

Het advies van het college van B en W van de betrokken gemeente(n) is een wettelijk verplichte 

bijlage bij de FER. 
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Bijlage 2 - aanvulling concept 

Voor het uitdragen en invullen van het concept is tijdens het proces een werkgroep met ouders 

en andere belangstellenden ingericht.  

 

Opdracht van deze werkgroep:  

Om vorm te geven aan het uitdragen en aanvullen van het concept wordt gekeken naar 

(profilerings)activiteiten die rondom de school worden vormgegeven.  

Deze activiteiten worden gekoppeld aan en bieden een aanvulling op het onderwijsinhoudelijke 

concept, zodat een doorgaande lijn ontstaat tussen de schooldag en bijvoorbeeld de naschoolse 

activiteiten.  

 

Doel: ontwikkel een keuzemenu voor de school met mogelijkheden om aan te sluiten op het 

concept  

 

Er zijn 4 thema’s benoemd waarop activiteiten zijn bedacht: 

 

- Buitenlokaal  

- (Huidige) activiteiten in het dorp 

- Groen 

- Talentontwikkeling 

 

Het buitenlokaal 
 

Buitenlokaal maken 

Wat: Prieel/afdak maken en werkbanken/tafels 

maken om buiten maar ook ‘droog’ te kunnen 

werken. 

Wie: Diverse bouwbedrijven uit de 3 dorpen. 

Bouwbedrijf Andree Boazum, bouwbedrijf Bootsma 

Easterwierrum, Arnold van Asperen (ex eigenaar 

bouwbedrijf). Daarnaast evt allround timmermannen 

die mee willen helpen.  

Hoe: Ontwerp samen met leerlingen, eventueel 

uitvoering ook waar mogelijk. Diverse 

bouwbedrijven/timmermannen uit de 3 dorpen 

betrekken in de organisatie, verstrekken van materiaal. Ouders benaderen voor hulp. Financieel 

dorpen betrekken/crowdfunding of sponsoractie 

 

Overwegingen: de plaatsing op schoolplein; de vorm en afmeting; is er overkapping nodig; 

beschutting voor de wind; welke groene (klim)beplanting; enz. En is het buitenlokaal ook mee 

te nemen naar de nieuwe situatie als de centrale streekschool gerealiseerd wordt?  

 

Bestrating 

Wat: bestrating voor onder het Prieel realiseren.  

Wie: Ouders/stratenmakers.  

Hoe: meenemen in de crowdfunding. 

 

Opening buitenlokaal 

Wie: school en betrokkenen.  

Wat: feestelijke opening buitenlokaal 
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Hoe: Dorpen benaderen, uitnodigingen sturen. Dit door school laten organiseren. 

 

(Huidige) activiteiten in het dorp 

 
Wat: (Na)schoolse kaatsactiviteiten. Wedstrijden organisten met de 3 dorpen? Kaatsles?  

Kaatsen. (3 verenigingen)  

Wie: Kf Boazum 

Hoe: kaatsverenigingen laten samen werken. Kaatsvereniging benaderen om dit te organiseren.  

 

Wat: gezamenlijke jeugd activiteiten organiseren; Kinderdisco, jeugdfilm spokentocht.  

Wie: Ferdiferdaasje ploech Boazum 

Hoe: Ferdiferdaasje ploech laten samenwerken met elkaar. (Activiteiten commissies met elkaar 

in contact brengen.  

 

Wat: Jeugdsoos/club voor jongeren vanaf groep 7/8 

Wie: Moet nog opgezet. Ferdiferdaasje? Ouders vrijwilligers 

Hoe: avonden in dorpshuizen met thema’s. (ferdiverdaasje/ac/eigenaar dorpshuis) Eigenaren 

dorpshuizen en AC in contact met elkaar brengen. Ouders benaderen.  

 

Wat: Naschoolse activiteiten; knutselmiddagen. Sportmiddagen, Sinterklaas, filmavond voor 

jeugd, Halloweenspeurtocht, St. Maarten, bloemenactiviteit 

Wie: AC ferdiverdaasje ploech, sportverenigingen. (buurtsportcoach) 

Hoe: 3 dorpen verbinden, roulerend in de 3 dorpen.  

 

Wat: Fanfare korps Ons Ideaal, bespelen instrumenten  

Wie: fanfare leden  

Hoe: instrumenten leren kennen met behulp fanfare leden 

 

Wat: Badminton; Tafeltennis, Korfbal, IJsvereniging  

Wie: Verenigingen uit de dorpen vereniging  

Wat: Verschillende sporten aanbieden  

Hoe: Verenigingen aan laten sluiten bij de school, lessen onder/na schooltijd  

 

Wat: Fûgelwacht  

Wie: bestuur fûgelwacht 

Hoe: In het voorjaar helpen met het uitzetten van eendenkorven, ophangen van vogelhuisjes 

(deze kunnen de lln eerst zelf in elkaar zagen en timmeren), vogeltellingen houden – welke 

soort komt het meeste voor? Hoe is dat ten opzichte van vorige jaren?  

Over bekende vogelsoorten die hier voorkomen informatie opzoeken: uiterlijk, voeding, 

leefgebied/overwintering, voorplanting, hoe ziet nest en ei eruit? (fauna) 

Als er een vogel rond het dorp is gesignaleerd die vrij uitzonderlijk is, dan hier met de lln meer 

over te weten proberen te komen: normale leefgebied – hoe ver is dat hier vandaan? 

(aardrijkskunde)  

  

 

Wat: Duurzame energie: Windmolen en aanleg zonnepanelen 

Wie: fa. Bakker 

Wat: leren over wind en zonne-energie 

Hoe: Bij fa. Bakker worden er op het staldak zonnepanelen gelegd een aangesloten op het 

netwerk. En er staat al een aantal wat jaren een windmolen.  

Hoe werkt wind en zonne-energie; opwekking; levering aan stroomnet. 
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Wat is het stroomverbruik van jouw gezin? Vergelijk dit met klasgenoten – tabel maken en 

gemiddelde stroomverbruik uitrekenen (ecologische voetafdruk).  

Hoeveel stroom levert de windmolen/ de zonnepanelen. Hoeveel gezinnen kunnen hiervan 

gebruik maken? En natuurlijk een kijkje ter plaatse nemen.  

De lln in het voor vragen bedenken (wat wil je graag weten) om daar te stellen om meer 

informatie te krijgen.  

 

Wat: kijken en helpen bij activiteiten op boerderij o.a. maken van zuivelproducten 

Wie: (biologische) boeren, schapenhouder 

Hoe: op excursie. 

 

Wat: Informatie over leven in de dorpen, foto’s, films 

Wie: Stichting Historie Wiuwert-Britswert 

Hoe: te gebruiken bij thema’s in het onderwijs. 

 

Wat: bezoek aan de mummiekelder in Wiuwert 

Wie: in samenspraak met Mummiekelder 

Hoe: binnen het vak geschiedenis aandacht voor het leven in de 17de eeuw in Wiuwert 

(bewoners van Thetingastate: Annamarie Labadisten, huidige school staat aan de 

Labadistendyk) 

 

Groen 

 
Wat: Moestuin aanleggen  

Wie: school en tuinmannen. Adema Hovenier Boazum. R Meijer hovenier Boazum. René 

bosgraaf Britswerd. 

Wat: moestuin aanleggen.  

Hoe: ontwerp door kinderen van school, aanleg door hovenier en vrijwilligers.  

 

Vogelhuisjes/nestkastjes maken 

Wie: vogelwacht uit de dorpen 

Wat: vogelhuisjes nestkastje maken 

Hoe: door vogelwacht, workshop in het buitenlokaal 

 

Kas (groentekas behorend bij moestuin, Ontwerpen kas. Leren hoe een kas werkt. 

Wie: school en tuinmannen. (timmerman) 

Hoe: Kas met school ontwerpen. Sponsering materiaal? 

 

Wat: kennis overbrengen over weidevogels; eieren zoeken/ nazorgen weidevogels 

Wie: vogelwacht uit de drie dorpen 

Hoe: les op school/ met groep de weide in 

 

Wat: Groen schoolplein met eetbare planten/struiken/bomen. Veel klim- en 

klautermogelijkheden, 

Wie: de leerlingen, docenten en een enthousiaste ouder/groenontwerper met kennis.  

Hoe; De lln zelf laten onderzoeken wat volgens hun het ideale schoolplein bevat aan 

speelelementen, aan bomen/struiken en planten. Kom met een lege plattegrond en laat iedere 

lln/docent zelf intekenen hoe hun ideale schoolplein eruit kan zien.  

Doe kennis op over bomen/struiken en planten: wanneer bloeit iets? Hoe groot kan de 

boom/plant worden? Welke grondsoort heeft het nodig? Heeft de plant veel zon nodig of staat 

ze liever in de schaduw?  
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En na de aanplant natuurlijk de boel samen onderhouden!  

 

Wat: Moestuin/voedselbos; een moestuin aanleggen en onderhouden. Er kan een ‘pluk-het-zelf’ 

moestuin van worden gemaakt waar het hele dorp haar groenten kan gaan halen/kopen. Elke 

klas een eigen gedeelte in de moestuin geven.  

Hoe: Op een vast moment in de week kunnen de lln mee helpen in de moestuin. Hierbij kunnen 

ze leren hoe een groente van zaadje tot vrucht groeit en bloeit. En hoe elke groente, kruid of 

bloem weer op een andere manier verzorgt kan worden.  

De lln kunnen zelf bedenken welke groenten/kruiden/bloemen ze willen laten groeien en op 

welke plaats deze moeten worden gezaaid/gepoot voor de beste groeicondities. 

Als deze groenten klaar voor de oogst zijn kunnen ze door dorpsgenoten zelf worden geplukt en 

gekocht. De lln kunnen een prijslijst maken voor de te oogsten groenten en aangeven waar 

deze groenten staan; ze kunnen bijhouden wat en hoeveel er verkocht is; de opbrengt 

uitrekenen.  

 

- Er kunnen fruitbomen en -struiken worden geplant.  

- Verfplanten erbij zaaien, want hier kan zelf natuurlijke verf van worden gemaakt. 

- Bijenhotel maken en plaatsen. 

- Egelhuis maken en plaatsen. 

- Bijenkasten van imker plaatsen en hierover leren.  

 

Wat: Dierenleven; kennis ontwikkelen over inheemse dieren.  

Hoe: het dier ‘Vleermuis’ neem ik als voorbeeld: anatomie, soorten, voedsel, leefgebied, 

winterslaap, enz. 

- Gym: op de kop hangen en vliegen. 

- Oriënteren met sonar. 

- Zelf vleermuizen spotten in en rond het dorp 

- Vleermuizenkasten maken en ophangen  

 

Wie: ??? 

Wat: Ga een stuk land in en noteer alle dieren die je daar tegenkomt.  

Hoe: Per groepje onderzoek je een stuk weiland. Wat verwacht je aan dieren tegen te komen? 

Welke dieren zie je nu echt op het weiland en in de bodem? 

Doe een paar steekproeven. Zijn er meer dieren in het midden van het weiland of langs de 

slootkant?  

Is er verschil tussen ‘droog’ weiland en plas/drasweiland? 

Hoe leven deze dieren?  

 

Wat: Natuur-en duurzaamheidseducatie. Biedt op scholen de mogelijkheid om op 

laagdrempelige manier deel te nemen aan allerlei activiteiten op gebied van natuur en 

duurzaamheid. Subsidie is door gemeente verlengd tot 1 januari 2024 

Wie: Groen Doen 

Hoe: gastlessen, excursies, theatervoorstellingen over duurzaamheid. School Boazum maakt 

gebruik van Groen Doen 

 

Wat: bevorderen van biodiversiteit in tuinen 

Wie: werkgroep Libben yn ‘e tún 

Hoe: planten van struiken, bomen, bloembollen. Bijenkorven, insectenhotels en vogelhokjes. In 

formatie geven aan bewoners. Dit alles met subsidie vanuit ondernemersfonds SWF. 

Rond de school kun je o.a. aandacht besteden aan bij/vlinder vriendelijk maken van omgeving. 

Maken van vogelhokjes, bijenkorven en insectenhotels 
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Talentontwikkeling 

 
Wat: Technieklessen; vaardig worden met gereedschap, leren onderzoeken, leren samen 

werken 

Wie: Door een techniekdocent of juf/meester met affiniteit 

Hoe: Wekelijks in lesvorm, op een vaste middag bijv. 

 

Wat: Dramalessen; wekelijkse workshop voor de verschillende lessen 

Wie: Bijvoorbeeld via het Atrium uit Sneek 

 

Wat: Toneel; voorstelling door schoolkinderen.  

Wie: toneel verengingen van de 3 dorpen. 

Hoe: toneel verenigen verbinden, kinder voorstelling organiseren.  

 

Wat: piano, gitaar, blokfluit en dansles 

Wie: Muziekschool Enequist 

Hoe: Via mevrouw Enequist  

Meer inzetten voor naschoolse activiteiten. 

 

Wat: ICT lessen; Workshops om leren gaan met sociale media, leren een app te bouwen, game 

te maken 

Wie: Kan door een ouder, kan door bevlogen ICT-docent 

Hoe: Wekelijks of 2 wekelijks aan bod laten komen of bijvoorbeeld in themaweken 
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Bijlage 3 - instemmingsverklaring MR’s  

Instemmingsverklaring fusie 

 
Het bestuur van Stichting Samenwerkingsbestuur KyK, in de hoedanigheid van 

bevoegd gezag van onder meer samenwerkingsschool Dûbelspan in Boazum en obs De 

Pikeloer in Wiuwert, 
 

vraagt na een zorgvuldig en planmatig voorbereidingstraject waarin inhoud is gegeven aan de 

vraagstukken die een fusie oplevert, zowel de MR van samenwerkingsschool Dûbelspan in 

Boazum als van obs De Pikeloer in Wiuwert, in te stemmen met het voorgenomen besluit om te 

komen tot een fusie, waarna vorm wordt gegeven aan één school met één onderwijsconcept en 

één visie per 1 augustus 2022. Hierbij blijft na fusie één BRIN-nummer in stand onder het 

beheer van Stichting Samenwerkingsbestuur KyK.  

 

Naam:   …………………………………………………… 
 
Bestuurder Stichting Samenwerkingsbestuur KyK       
 

Datum   ……………………………………………………    

 

 

Handtekening  ……………………………………………………    

 
 

Hierbij verklaart de MR van obs Dûbelspan in Boazum kennis te hebben genomen van de fusie-

effectrapportage betreffende de fusie van obs De Pikeloer in Wiuwert en samenwerkingsschool 

Dûbelspan in Boazum en in te stemmen met het voorgenomen besluit om te fuseren per 

1 augustus 2022. 

 

Voorzitter:   …………………………………………………… 
 
Datum   …………………………………………………… 
 
 

Handtekening  …………………………………………………… 
 

 

Hierbij verklaart de MR van obs De Pikeloer in Wiuwert kennis te hebben genomen van de fusie-

effectrapportage betreffende de fusie van obs De Pikeloer in Wiuwert en samenwerkingsschool 

Dûbelspan in Boazum en in te stemmen met het voorgenomen besluit om te fuseren per 

1 augustus 2022. 

 
Voorzitter:  …………………………………………………… 
 

Datum   …………………………………………………… 
 
 

Handtekening  …………………………………………………… 

 


