
Tips en suggesties uit de bijeenkomsten krimpscenario’s en streekschool: 

Op drie avonden is er met de drie verschillende dorpen Easterwierrum, Boazum en Wiuwert 

(meest ouders van school) gesproken over krimp in onze regio en de scenario’s die we daarin 

voor onze scholen kunnen bedenken. Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van de 

tips, suggesties en opmerkingen die op deze avonden gemaakt zijn. 

 

Vervolg 

Het voornemen is om de volgende bijeenkomst met alle belangstellenden uit drie dorpen te 

organiseren. Conceptdatum is 9 december 2019. Uitnodiging volgt! 

 

 

 

Easterwierrum (de Fôlefinne) 8 oktober 

• Nieuwbouw is goed voor de ouders die nu moeten kiezen. Er is een duidelijk 

perspectief. 

• Uiteindelijk moeten kinderen toch reizen naar een school 

• Fietspad / infrastructuur meenemen in de plannen 

• In een te vormen IKC niet concurreren met voorzieningen (Tysker) in eigen dorp 

• BSO is aantrekkelijk 

• Nieuwbouw biedt kansen voor verrijking van faciliteiten 

• Aantal leerlingen is bepalend voor de actie die we ondernemen 

• We maken een bewuste keuze voor kleinschaligheid 

• We moeten perspectief bieden aan huidige en toekomstige ouders 

• Wat zou er in een IKC kunnen? 

o Peuters 

o KDV / BSO 

o Muziekschool 

o Bibliotheek 

o Toneel (lessen) Podium in het gebouw 

o Kijken naar wat er nu niet in de dorpen is 

• Concept voor het IKC zou uit de dorpen moeten komen en mag uniek zijn 

• Verspreiding uitnodigingen graag volledig en op tijd 

• We sluiten af met een positief gevoel! 

  



Boazum (Dûbelspan) 9 oktober 

• Een nieuwe school kan een impuls zijn voor de voorzieningen in de dorp. 

• Vroegtijdig ook kijken naar de mogelijkheden van een locatie (kan het? En hoe dan?) 

• Bewoners en school zullen  dan wel samen moeten optrekken om er een succes van te 

maken. (We trekken het breder) 

• Gearhing zou duidelijkheid zou moeten geven over wat goed onderwijs is en wat we 

en acceptabele leerlingenaantallen vinden, zodat ouders blijven kiezen voor 

Dûbelspan, Pikeloer en Fôlefinne. 

• Ouders willen graag transparant meegenomen worden in het proces naar een nieuwe 

school. 

• Suggesties zijn dat we alvast met drie scholen kunnen kijken naar de gezamenlijke BSO 

(nu in Boazum) en de kosten die daaraan verbonden zijn. 

• Ook onderzoeken wat we kunnen doen met vervoer van kinderen. 

• Wanneer het geen nieuwbouw kan worden, dan ook scenario één school onderzoeken. 

• Veiligheid en infrastructuur zouden nu al ruim aandacht moeten krijgen. 

• We zullen ondersteuning moeten organiseren voor de dorpen in dit proces van 

samenwerking. 

• Nieuwbouw en een nieuwe locatie is een mooie kans om energie neutraal en circulair 

te bouwen. (BREEAM) 

• Consulteren van de Lege Geaën (Sybrandabourren) 

• Wat zou er in een IKC kunnen? 

o Muziek 

o Dans 

o Bibliotheek 

o Consultatiebureau (GGD) 

o Fysiotherapie / Logopedie 

o Sportvoorzieningen 

o Alles voor kinderen 0-12 jaar! 

 

 

  



Wiuwert (de Pikeloer)  16 oktober 

• Hoe realistisch is het om op Yndyk iets te gaan bouwen? 

• Kan Mantgum ook aansluiten bij nieuwbouw? 

• We moeten breed blijven communiceren dat de Pikeloer openblijft. Net zo lang tot 

de nieuwe school er is. Ouders moeten perspectief hebben. 

• Het is helder dat ook Boazum positief is ten opzichte van samenwerking en het 

bouwen (samengaan in ) van een nieuwe school. We doen het samen. 

• Zijn er oplossingen voor vervoer van kinderen in de regio? 

• Kunnen we de gemeente ook wijzen op de infrastructuur (fietspad)! 

• We zouden als nieuwe school onderscheidend en aantrekkelijk moeten zijn 

• We zouden vooral lokale partners moeten zoeken voor inrichting en nieuwbouw 

• Gastouders blijven nodig in het dorp. Er moet keuze mogelijk blijven. 

• Bezoek ter oriëntatie aan de Lege Geaën (Sybrandabuorren) 

• Het concept voor het nieuwe gebouw wordt nog gezamenlijk ontwikkeld met de 

dorpen 

• Aandacht voor de natuur in het nieuwe concept. (vogels, tuin, dieren) 

• Wat zou er in een IKC kunnen? 

o Sport 

o Kunst 

o Cultuur (Muziek) 

o Bibliotheek 

o Consultatiebureau (GGD) en Huisarts 

 


