
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fusienieuwsbrief 1 - oktober 2020 

 Dit is de eerste gezamenlijke fusienieuwsbrief 

van De Wjukslach en De Hoekstien.  

In november 2019 hebben beide MR’en de 

intentieverklaring tot fusie ondertekend. Dit 

naar aanleiding van een gesprek op beide 

scholen tussen de MR en Jan Veenstra 

(bestuurder Comprix). 

De periode van september 2020 tot maart 2021 

zal gebruikt worden om de mogelijke fusie 

verder uit te werken. Dit traject wordt een 

fusietraject genoemd. We kunnen daarom ook 

spreken van een fusienieuwsbrief. 

Maart 2021 zal de FER (Fusie Effect Rapportage) 

klaar zijn. Hierin zullen verschillende aspecten 
van de mogelijke fusie besproken worden, zoals 

prognoses, personeel, visie, huisvesting, 

financiën, etc.  

Op basis hiervan zal na een gezamenlijke 

ouderavond aan beide MR’en gevraagd worden 

of zij definitief instemmen met een fusie van 

beide scholen.   

De fusiedatum staat gepland op 1 augustus 

2022.  

Wanneer er nieuws is, zal er weer een nieuwe 

fusienieuwsbrief verschijnen.  

Deze fusienieuwsbrief gaat naar de 

(toekomstige) ouders van beide scholen, zodat 

iedereen gelijktijdig dezelfde informatie krijgt.  

Wat betreft het communiceren naar ouders 

zorgt het corona-virus voor problemen. De 

ouderavonden kunnen daardoor helaas op dit 

moment niet doorgaan en het is niet bekend 

wanneer dit wel mogelijk is. Met elkaar 

proberen we iedereen tijdig zo goed mogelijk te 

informeren, in ieder geval middels deze 

fusienieuwsbrief.  

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 

Dit schooljaar wordt gebruikt om beide 

schoolteams kennis te laten maken met elkaar 

en samen na te denken over hoe de nieuwe 

school eruit zou kunnen zien. 

Daarvoor zijn verschillende gezamenlijke 

teamdag(del)en gepland. Deze staan in de 

jaarplanning van beide scholen en zijn al bij u 

bekend. De eerste gezamenlijke teamdag was 

op maandag 14 september jl. Verderop in deze 

fusienieuwsbrief kunt u lezen hoe we deze dag 

met elkaar beleefd hebben.  

Daarnaast vindt er een Groot Overleg plaats. 

Hier nemen de volgende personen aan deel: 

• Jan Veenstra – bestuurder Comprix 

• Antonio de Ruiter – Bureau Meesterschap  
(voorzitter Groot Overleg en 
fusiebegeleider) 

• Gea Wagenmakers - Noorderwijs 
(teambegeleider onderwijskundig) 

• Marscha Eppenga – senior 
beleidsmedewerker personeel Comprix 

• Maarten Simmelink – directeur OBS De 
Wjukslach 

• Annet de Wolf – directeur OBS De Hoekstien  

Het Groot Overleg zal dit schooljaar meerdere 

malen samen komen. Beide MR’en worden door 

hun directeur op de hoogte gebracht van de 

informatie uit het Groot Overleg. Wanneer het 

nodig is zal Jan Veenstra aanschuiven bij een 

MR-vergadering om zaken extra toe te lichten.  
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Tijdspad 

Hierbij een overzicht van de verschillende 

belangrijke data voor de komende tijd. Het zijn 

inmiddels bekende data. De data die nog niet 

zeker zijn voor de komende jaren, zijn niet 

ingevuld. Dit tijdspad wordt continu aangevuld 

en is een vast onderdeel van de 

fusienieuwsbrief.  

• 1e teamdag fusie verkenning  

maandag  14 september 2020 

Bakkeveen 

• Ouderavonden oktober  Hoekstien en 

Wjukslach - GAAN NIET DOOR. 

• Vragenuurtje beide MR’en  

maandag 26 oktober 

Digitaal via Teams 

• 2e teammiddag fusie verkenning 

woensdag 4 november 

OBS De Hoekstien 

• Groot Overleg 

donderdag 19 november 

OBS De Hoekstien 

• 3e teammiddag fusie verkenning 

dinsdag 19 januari 

OBS de Wjukslach 

• Fusie Effect Rapportage klaar 

maart 2021 

• Gezamenlijke ouderavond  

maart 2021 

• 4e teammiddag fusie verkenning 

donderdag 27 mei 

OBS de Hoekstien 

In het bovenstaande tijdspad staan op dit 

moment geen data over de toekomstige 

huisvesting. Zodra hier meer over bekend is, 

zullen we dit in de fusienieuwsbrief toelichten.  

 

 

 

 

 

 Gezamenlijke teamdag 

Op maandag 14 september hebben beide teams 

een eerste verkennende gezamenlijke teamdag 

gehad in Nieuw Allardsoog. Na een introductie 

van de dag en een prestentatie van beide 

scholen zijn we onder leiding van Gea 

Wagenmakers aan de slag gegaan. Hoe ziet het 

onderwijs op De Hoekstien eruit? Hoe ziet een 

dag eruit op De Wjukslach? Wat zijn de 

krachten van beide scholen? Wat zouden we 

mee willen nemen naar een nieuwe school? Met 

verschillende werkvormen, theorieën en 

inzichten hebben we een goede eerste stap 

gezet. Daarnaast was er ook ruimte voor 

ervaringen, vragen en emoties die komen kijken 

bij een spannend, maar ook interessant proces.  

Tegen het einde van de dag hebben we plannen 

gemaakt om het samenwerken de komende  tijd 

concreet vorm te geven. Bijvoorbeeld met de 

vakken Fries en rekenen. We komen bij elkaar 

kijken, gaan nascholingen samen aanbieden en 

plannen de komende tijd verschillende 

activiteiten samen in.  

Het weer was prachtig, de gesprekken 

interessant en de input voor de toekomst van 

goede kwaliteit. Beide teams kijken terug op 

een interessante dag en kijken met vertrouwen 

naar de toekomst.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


