
 

 

 

 

23 april 2021 

Toekomstscenario’s de Fôlefinne, Dûbelspan en De Pikeloer 

 

Beste ouder, 

Uw kind gaat waarschijnlijk met veel plezier naar een van de Gearhing scholen. Gearhing staat voor 

goed onderwijs op het platteland in Zuidwest Friesland. Hierbij zijn ook vele kleinere scholen 

aangesloten. Zoals u weet zijn er vanuit stichting Gearhing, de dorpen, ouders en andere 

belanghebbenden al langere tijd zorgen over de dalende leerlingenaantallen vanwege ‘vergrijzing’ en 

‘krimp’ in de dorpen. Dit geldt in het bijzonder voor de scholen in Boazum, Wiuwert en 

Easterwierrum. 

In deze brief zullen wij uiteenzetten wat de stand van zaken is voor deze drie specifieke scholen en 

schetsen daarbij welke scenario’s voor de scholen mogelijk zijn met het oog op de toekomst. Deze 

brief wordt gesynchroniseerd naar alle ouders van de drie scholen gezonden, zodat iedereen gelijk en 

gelijktijdig geïnformeerd wordt over de situatie van de scholen. 

Aanleiding 

Vanuit de samenwerking die sinds 2015 plaatsvindt met de scholen van Boazum, Wiuwert en 

Easterwierrum, is er twee jaar geleden gezamenlijk ingestoken om tot een nieuwe centrale 

streekschool te komen. In een samenwerking van personeel, directie, ouders, MR’s en 

dorpsbelangen proberen we al geruime tijd via verkenning, onderzoek en gerichte actie de politiek 

en de gemeente te bewegen om ons plan te omarmen. Dit is vooral belangrijk omdat we de 

leefbaarheid in de dorpen willen behouden. Voor onze kinderen willen we ook in de toekomst goed 

onderwijs kunnen bieden wat we in de eventuele nieuwbouw willen realiseren.  

Het proces om dit ‘voor elkaar’ te krijgen is nog steeds gaande. De gemeente is positief en 

onderzoekt met ons of we een gezamenlijke school voor de drie dorpen kunnen starten. We worden 

genoemd in het integrale huisvestingsplan en we houden er rekening mee in onze 

voorzieningenplanningen van Gearhing. We zijn achter de schermen flink aan het werk en we zijn 

zeker optimistisch. Echter, met al deze onderzoeken en plannen hebben we nog steeds niet een 

nieuw gebouw in onze omgeving staan. Ook al zijn er vele positieve signalen en is er een groot 

enthousiasme om de plannen te realiseren, de realiteit is dat het nog enige jaren gaat duren voordat 

de eventuele nieuwbouw plaatsvindt. 

In februari kregen de scholen een brief van de bestuurder van Gearhing waarin zorg wordt 

uitgesproken over de dalende leerlingenaantallen in met name Wiuwert en Easterwierrum. Er wordt 

aan de scholen in deze brief gevraagd of ze proactief kunnen kijken naar wat de mogelijkheden zijn in 

de toekomstbestendigheid van het onderwijs in de dorpen. Naar aanleiding van deze vraag is de 

directeur (afzonderlijk van elkaar) in gesprek gegaan met de oudergeledingen van de drie MR’s. Het 

zijn gesprekken geweest waarin uitgebreid gekeken is naar de aanleiding, de actuele stand van zaken 

en waarin goed gesproken is over de diverse toekomstscenario’s voor de verschillende scholen. 

Hieronder schetsen we kort wat er besproken is: 



 

Boazum – Dûbelspan en Wiuwert-Britswert – De Pikeloer 

Leerlingenaantallen 

Voor Dûbelspan geldt dat de leerlingenaantallen in de toekomst redelijk stabiel blijven rond de 40 

leerlingen. Uit de gesprekken blijkt dat ouders en personeel zich wel degelijk bewust zijn van de 

kwetsbaarheid in leerlingenaantallen. Het belang van samenwerking wordt onderkend en dat uit zich 

dan ook in de samenwerking op de vrijdagen met beide andere scholen en samenwerking met 

bijvoorbeeld Kids First in de naastgelegen BSO, KDV en peuteropvang.  

Voor De Pikeloer zijn onlangs nieuwe leerlingenprognoses gemaakt. Hierbij zien we dat De Pikeloer 

snel weer richting de 23 leerlingen gaat en de komende jaren qua aantallen rond de landelijke 

ondergrens voor bekostiging van een school blijft.  

Ouderinitiatief 

Vanuit dit bovenstaande perspectief is een ouderinitiatief ontstaan om een onderzoek te starten 

naar duurzaam en toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen in de dorpen. Waarbij de 

onderliggende argumentatie is dat de komst van een nieuwbouw streekschool op een centrale 

locatie tussen de drie dorpen de ultieme droom is, maar dat we worden ingehaald door de realiteit. 

Deze realiteit geeft ons helaas niet de mogelijkheid om afwachtend op te treden richting de 

toekomst maar dat proactief handelen nu vereist is om zo zelf hierin nog een bepalende rol te 

kunnen spelen. 

Een goed scenario daarin is om intensiever samen te gaan werken en te onderzoeken of een 

gelijkwaardige fusie in Boazum op die locatie mogelijk is. De gedachte hierbij is dat het ontzettend 

jammer zou zijn dat De Pikeloer verdwijnt, maar dat er nu nog kansen zijn om gezamenlijk aan een 

nieuw initiatief te bouwen. En dat we niet in de positie wensen te komen waarin we zelf niets meer 

te zeggen hebben. 

Boazum en Wiuwert-Britswert hebben zodoende aangegeven te gaan starten om bovenstaand 

scenario te onderzoeken. Waarbij vanuit beide dorpen de wens is dat ook Easterwierrum hier bij zal 

aansluiten. Het ouderinitiatief wordt in Boazum en Wiuwert-Britswert breed gesteund door beide 

dorpsbelangen.  

Vragenuur op donderdag 29 april om 19:30 uur 

We begrijpen dat u na het lezen van het bovenstaande mogelijk vragen heeft. Deze vragen willen we 

graag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Hierom nodigen we bij deze de ouders van harte 

uit voor een digitaal informatie/ vragenuur op 29 april om 19:30 uur.  Er is een sessie voor Boazum 

én een sessie voor Wiuwert-Britswert. De MR van de school, het dorpsbelang en Ronald de Bie 

(externe procesmanager) zijn beschikbaar om u te woord te staan.  

We vragen ouders om zich op te geven bij hun eigen dorp om deel te nemen aan de Teams 

vergadering. We waarderen het wanneer u ook al in de mail uw belangrijkste vragen wil bijvoegen. 

Let op: geef u op bij uw eigen dorp! 

Boazum Wiuwert-Britswert 
Jaap Nieuwenhuis (voorzitter MR) 
jaap_jet@zonnet.nl 
06-51255166 

Eric Teppema (voorzitter MR) 
teppema@home.nl 
06-12556131 
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Easterwierrum – de Fôlefinne 

Voor Easterwierrum zien we dat er dit jaar nog rond de 30 leerlingen op school zijn. Ook voor het 
volgend schooljaar zien we dit leerlingenaantal. Er hebben zich ook 2 nieuwe leerlingen aangemeld in 
de onderbouw. De school kan het huidige en volgende schooljaar onderwijskundig zeker uit 
de voeten met de aantallen kinderen en de groepsverdelingen. Voor het schooljaar 22-23 komen we 
volgens de prognoses bij de grens die vanuit het ministerie aangegeven wordt als ondergrens voor 
bekostiging (23 leerlingen) en vanuit Gearhing de ondergrens voor het geven van goed onderwijs. 

Op zoek naar een goed  toekomstscenario voor de Fôlefinne zijn er meerdere bijeenkomsten 
geweest. De directeur heeft met oudergeleding MR gesproken en de oudergeleding MR is op haar 
beurt in gesprek geweest met de oudergeledingen MR’s van de beide andere scholen. Daarin is 
de Fôlefinne uitgenodigd om mee te doen in de gelijkwaardige fusie naar de locatie in Boazum. 

Na een tweede bijeenkomst van de voltallige MR, alle andere collega’s in de school en de directeur is 
voor de Fôlefinne de conclusie getrokken dat de ouders samen met team, de activiteitencommissie 
en het dorpsbelang de voorkeur hebben om eerst een serieuze poging te willen doen om extra 
leerlingen te werven die volgend schooljaar zullen instromen. Vanuit Gearhing zal dit initiatief 
worden gesteund. Op het moment dat de school weet waar ze op kunnen rekenen in aantallen 
leerlingen wordt opnieuw overwogen wat de vervolgstappen kunnen zijn en wat het vervolgscenario 
is. 

Hieronder vindt u de motivatie en toelichting vanuit de MR van de Fôlefinne: 

‘Met oog op de periode die het in beslag zal nemen om de streekschool te realiseren hebben de MR 
en de activiteitencommissie in samenspraak met het dorpsbelang het plan opgevat om in juni een 
open dag op de Fôlefinne te organiseren om extra leerlingen aan te trekken voor onze school. Met 
deze actie, welke wordt gesteund door Gearhing, willen de MR, het team van de Fôlefinne, de AC en 
het dorpsbelang uitstralen dat wij het vertrouwen hebben in onze school en diens voortbestaan. 

De MR zal de wervingsactie nog voor de zomervakantie evalueren om tijdig de extra instroom te 
kunnen verwerken voor de ingang van het nieuwe schooljaar en daarmee te weten waar we staan. 

We willen deze open dag onder de aandacht brengen in ons eigen dorp en bij de omringende dorpen 
door middel van een flyer. Dit zal een attractieve flyer zijn waarmee we o.a. de sterke punten van 
onze school benoemen: de Fôlefinne is een kleinschalige dorpsschool waar kinderen zich beschermd 
en geaccepteerd voelen. Een school waar wordt uitgegaan van wederzijds respect en kinderen wordt 
geleerd samen te werken en te spelen. Een school waar techniek een groot speerpunt is in het 
onderwijs en waar in alle groepen aan drie talen wordt gewerkt. 

Indien het wegens de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk is om een open dag te 
organiseren, zal er in samenwerking met het team van de Fôlefinne, een digitale open dag worden 
georganiseerd met behulp van o.a. vlogs.’ 

Voor de ouders van de Fôlefinne die vragen hebben naar aanleiding van deze brief wordt er op 
donderdag 29 april as. om 20.00 uur een vragenuur georganiseerd. De MR is samen met Arnold 
Oosterdijk via Teams beschikbaar om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Wanneer u 
een mail stuurt naar arnold.oosterdijk@gearhing.net, zal hij u opnemen in de daarvoor ingerichte 
Teams vergadering. Graag ontvangen wij in de mail ook al uw voornaamste vragen, zodat wij ons 
daarop kunnen voorbereiden. 
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Tot slot 

We zijn met allerlei geledingen druk aan het nadenken over de toekomst van de drie scholen. Er 
leven bij u vast vele vragen rondom de nu te nemen stappen in de diverse scenario’s. In de 
vragenuren zullen we de eerste vragen beantwoorden en opmerkingen / verrijkingen noteren. 

We hebben het voornemen veel onderzoek te doen voor we tot besluiten komen. Voor het gehele 
proces trekken we ongeveer een jaar uit. De scholen blijven dus ook nog zeker een schooljaar werken 
zoals ze nu doen. Voor het begeleiden van de onderzoeksprocessen tot mogelijke fusie huren we 
expertise in, in de persoon van Ronald de Bie van bureau Penta Rho uit Apeldoorn.  

Met de MR’s van Dûbelspan en De Pikeloer is afgesproken dat we begin juni onder leiding van Ronald 
de Bie zo mogelijk voor elke school een aparte ouderbijeenkomst willen organiseren om ouders mee 
te nemen in de stappen die er voor hun school gezet gaan worden. Ouders van deze scholen worden 
hiervoor later uitgenodigd. 

Ik hoop dat ik u met deze brief voor nu voldoende geïnformeerd heb, 

Mede namens de MR’s van de drie scholen 

Met vriendelijke groet, 

Arnold Oosterdijk 

 


