
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag vragenuur MR’en obs de Hoekstien en obs de Wjukslach  

Onderwerp: Mogelijke fusie Hoekstien en Wjukslach per 01-08-22 

Op maandagavond 26 oktober 2020 kwamen de MR van de Hoekstien, de MR van de Wjukslach 

en de leden van het Groot Overleg digitaal samen om met elkaar in gesprek te gaan.  

Aanleiding van de bijeenkomst was het bieden van een alternatief voor de ouderavond die 

vanwege de geldende maatregelen omtrent corona niet door kon gaan.  

Voorafgaande aan de bijeenkomst waren door de ouders van de beide MR’en vragen opgesteld. 

Deze vragen hadden betrekking op de volgende onderwerpen: 

- Locatie 

- Verkeersveiligheid 

- (Tijdelijke) huisvesting 

- Personeel 

- Proces 

- Overig 

We zullen u in dit verslag meenemen in de onderwerpen die deze avond besproken zijn.  

Locatie 

Het voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld door de gemeente Opsterland en dat betekent 

dat er financiële mogelijkheden zijn om e.e.a. in werking te zetten. Er worden locatiestudies 

gedaan naar mogelijke plekken, maar het meest voor de hand liggend is de huidige locatie van de 

Wjukslach. Comprix heeft wel toegezegd verschillende genoemde locaties serieus te 

onderzoeken, waaronder de Boenders (voorstel vanuit Luxwoude). Bestuurder Jan Veenstra 

heeft daarbij wel duidelijk uitgesproken dat de gemeente naar zijn verwachting zal kiezen voor 

die locatie die zo weinig mogelijk extra (infra-structurele) kosten met zich mee zal brengen; dat 

is de huidige locatie van De Wjukslach.  Ook is gesproken over het nieuwbouwplan in 

Langezwaag. Dit schijnt een particulier project te zijn, waarvan op dit moment niet duidelijk is 

wanneer de ontwikkeling van dit terrein begint. Het lijkt niet aannemelijk dat de gemeente (of 

de projectontwikkelaar) plek heeft ingeruimd voor de nieuwe school. De gemeente beslist 

uiteindelijk over de definitieve locatie.  

Op dit moment is er nog geen bouwcommissie opgestart. Hier wordt later in het schooljaar een 

begin mee gemaakt. Hier zullen deelnemers vanuit beide scholen aansluiten. Belangrijk punt dat 

is genoemd is dat er twee scholen samengaan, maar er drie dorpen betrokken zijn (Jonkerslân, 

Luxwoude en Langezwaag). Dit zal goed moeten worden meegenomen in het gehele proces. De 

nieuwe school wordt een school voor drie dorpen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesproken wordt over nieuwbouw of vernieuwbouw. De bedoeling is dat er nieuwbouw komt, 

maar het zou kunnen dat het laatst gebouwde deel van de Wjukslach blijft bestaan 

(kleuterlokaal, speellokaal en peuteropvang). Dit hangt uiteraard samen met locatiekeuze.  

Mocht de fusie om wat voor reden dan ook niet doorgaan, dan komt er in Langezwaag alsnog een 

nieuwe school. Deze zal dan wel kleiner worden (er zullen dan immers minder leerlingen naar 

de nieuwe school gaan). 

Er is gevraagd naar de situatie omtrent PFAS/stikstof.  Op dit moment verwachten we geen 

grote problemen (gebaseerd op de bouw van andere nieuwe scholen binnen de gemeente 

Opsterland).  

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid en parkeergelegenheid/bereikbaarheid is een belangrijk onderdeel van 

het fusieproces. De gemeente stelt een bedrag beschikbaar voor de infrastructuur. Dit onderdeel 

zal de nodige aandacht krijgen in het gehele proces. Dit alles zal in samenspraak gaan (ook met 

Plaatselijk Belang), zodat er een veilige (fiets-)route van Luxwoude naar Langezwaag komt 

(denk hierbij aan de best mogelijke oversteek).  

(Tijdelijke) huisvesting 

We weten inmiddels dat het nieuwe schoolgebouw op het moment van de beoogde fusie 

(augustus 2022) nog niet klaar is. Het is de wens vanuit Luxwoude om pas fysiek te fuseren als 

het nieuwe gebouw er staat. Dit lijkt op dit moment echter geen haalbaar scenario. Gevolg is dat 

er gekeken moet worden naar een manier van tijdelijke huisvesting voor leerlingen van beide 

scholen. Vanuit Luxwoude wordt de zorg uitgesproken over het ‘slepen’ met leerlingen. Volgens 

Comprix is dit bijna niet te voorkomen, maar is het wel de insteek dit te minimaliseren. Uit 

ervaring bij andere fusies blijkt dat leerlingen dit vaak als minder belastend ervaren dan ouders 

van tevoren denken. Tijdelijke huisvesting wordt bekostigd door de gemeente. De wijze waarop 

de tijdelijk huisvesting zal zijn, gaat in overleg met beide MR’en.  

We hebben de voorkeur voor een nieuwe school met daarin ruimte voor peuteropvang/BSO. Een 

samenwerking met Kinderwoud is hierin wenselijk. Kinderwoud zal tzt. worden meegenomen in 

het proces.  

Personeel 

Op de nieuwe school zal er plek zijn voor alle leerkrachten (dit is mogelijk dankzij de 

fusiegelden). Daarbij zal er gekeken worden naar een goede afspiegeling van beide scholen. Het 

kan wel zijn dat er leerkrachten besluiten om niet mee te gaan naar de fusieschool. Gesprekken 

hierover (tussen directeuren en leerkrachten) zullen deel uitmaken van het fusieproces.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de directeuren geldt dat zij (overeenkomstig met de CAO) beiden worden uitgenodigd om 

te solliciteren op de functie van directeur van de fusieschool. Er zal een 

benoemingsadviescommissie (BAC) worden opgesteld waarin leden van beide 

medezeggenschapsraden zitting nemen.  De procedure voor de nieuwe directeur zal gestart 

worden in het najaar van 2021.  

Proces 

Er zijn zaken die deze mogelijke fusie zouden kunnen verhinderen. Zo kan de MR besluiten niet 

in te stemmen met de fusie of kan de gemeenteraad besluiten de school (in dit geval De 

Hoekstien) onder eigen bestuur te nemen.  De laatste optie komt zelden voor. Zodra de Fusie 

Effect Rapportage (FER) is opgesteld vormt deze de basis van het verdere verloop van de fusie. 

De FER wordt (voordat deze definitief is) ook voorgelegd aan de MR’en van beide scholen. Een 

overzicht van de tijdlijn voor de komende periode zal regelmatig terugkomen.  

In tijden zoals deze is het van belang (nu we ook daadwerkelijk gestart zijn) iedereen op de 

juiste manier te informeren. Beide directeuren zijn hierin verantwoordelijk en staan ervoor om 

alle betrokkenen op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien. Het betrekken van 

kinderen in dit proces is geen formele stem, maar zij zullen waar mogelijk (in overleg met teams, 

MR en OR) een rol gaan spelen in het proces tot de nieuwe school.  

Overig 

Ouders besluiten naar welke school hun kind gaat. We hopen dat alle leerlingen met elkaar 

meegaan naar de fusieschool. Dit heeft zowel voordelen op het gebied van samenhang tussen 

leerlingen in de dorpen als bijvoorbeeld voor het vervoer (praktisch). Willen we in aanmerking 

komen voor fusieformatie dan moet zeker 50% van de kinderen van De Hoekstien mee naar de 

nieuwe school.  

Tijdens de teambijeenkomsten wordt gesproken over wat meegenomen wordt naar de nieuwe 

fusieschool. Denk hierbij aan normen en waarden, gebruiken binnen de school, materialen, 

methodes, etc. De uitkomsten hiervan zullen op meerdere nog te organiseren ouderavonden 

worden gedeeld. De nieuwbouwschool zal in ieder geval wel voorzien worden van nieuw 

meubilair.  

Verdere afspraken over financiën worden in overleg met beide directeuren besproken. 

Methodes en materialen worden bij een fusie vervroegd afgeschreven, zodat de materialen in de 

nieuwe school ook aansluiten bij de nieuwe visie en werkwijze. Scholen hebben geen reserves. 

Over huidige investeringen is nu al overleg en wordt al gekeken naar de toekomst.  

Tot slot een vraag over een nieuwe naam voor de school; deze zal er gaan komen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellicht roept dit verslag nieuwe vragen bij u op. We zijn in overleg met elkaar om met de 

huidige coronamaatregelen de best mogelijk manieren van communiceren te bekijken. U hoort 

hier binnenkort meer over. Vragen mogen altijd gesteld worden via de directeuren en/of de MR 

van de school en zullen centraal beantwoord worden. Daarom… denk vooral op afstand mee! 

MR Wjukslach: mr@wjukslach.nl  Directeur Wjukslach: directeur@wjukslach.nl  

MR Hoekstien: mr@hoekstien.nl  Directeur Hoekstien: directeur@hoekstien.nl  

We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, ook namens de beide MR’en en de overige leden van het Groot Overleg, 

 

Maarten Simmelink 

Annet de Wolf-Zwerver 
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