
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fusienieuwsbrief 6 - december 2021 

 

Dit is de zesde gezamenlijke fusienieuwsbrief van De 

Wjukslach en De Hoekstien. In deze nieuwsbrief 

leest u o.a. informatie over het ondertekenen van de 

FER, de voortgang van de kwaliteitsgroepen, een 

DGO overleg en de meest recente planning.  

Voortgang fusie – FER 

Op maandag 1 november zijn de leden van beide 
MR’en uitgenodigd op het stafbureau van Comprix in 

Wolvega om in gesprek te gaan met het bestuur over 

de inhoud van de FER (Fusie Effect Rapportage). 

Tijdens deze avond was er ruimte om vragen te 

stellen, inhoudelijke en tekstuele aanpassingen te 

doen en om elkaar te ontmoeten. Een productieve 

avond die onder leiding stond van Antonio de Ruiter. 

Na een aantal aanpassingen en toevoegingen is er 

een laatste versie opgesteld die ondertekend kon 

worden. 

Beide MR’en hebben voor 1 december aan het 

bestuur laten weten dat ze op basis van de FER in 

konden stemmen met de fusie tussen onze beide 

scholen.  

Maandag 6 december zijn beide voorzitters van de 

MR samengekomen om de FER officieel te 

ondertekenen. Een bijzonder moment dat vanwege 

corona in klein comité is voltrokken. Uiteraard 

zullen we hier op een later moment nog even bij stil 

gaan staan!  

 

 

Overleg vakbonden – DGO 

Woensdagmiddag 17 november is er door 

verschillende onderwijsvakbonden kritisch gekeken 

naar de FER tijdens een DGO (voor de liefhebber: 

decentraal georganiseerd overleg). In een online 

overleg met de leerkrachtgeleding van beide MR’en, 

beide directeuren en een afvaardiging van het 

stafbureau  werden door de vakbonden vragen 

gesteld en was er ruimte om inhoudelijk te praten 

over de fusie.  

Belangrijkste onderwerpen hierbij was de personele 

invulling na de fusie en de benoeming van de nieuwe 

directeur en de te volgen procedures.  

Personeel 

Met alle leerkrachten van beide scholen is besproken 

wat hun wensen zijn voor komend schooljaar. We 

verwachten in het voorjaar meer informatie te 

kunnen geven over de personele invulling van de 

nieuwe school.  

Voor de benoeming van de directeur van de 

fusieschool is in samenwerking tussen bestuur en 

beide MR’en een benoemingsprocedure opgestart. 

Alleen de huidige directeuren kunnen solliciteren op 

de functie van directeur. Deze procedure zal naar 

verwachting voor februari 2022 zijn afgerond.  

Studiedag woensdag 13 oktober 

Op woensdag 13 oktober waren alle leerlingen vrij, 

zodat beide teams aanwezig konden zijn in het 

dorpshuis in Langezwaag. 

’s Morgens hebben we met Gea Wagenmakers 

gewerkt aan de fusie. Er is gebrainstormd over alles 

wat besproken en geregeld moet gaan worden 

voordat we één nieuwe school zijn. Deze 

onderwerpen zijn weggezet in verschillende 

kwaliteitsgroepen.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fusienieuwsbrief 6 - december 2021 

 Tijdspad komende periode 

We verwachten dat fusienieuwsbrief 7 in februari 

zal uitkomen. De komende periode staan de 

volgende dingen op de agenda.  

2022 
Maandag 24 
januari 

Studiemiddag vanaf 12.00 uur 
(alle kinderen vanaf 12.00 uur 
vrij!) 

Woensdag 2 
februari  

Groot Overleg 

Donderdag 10 
maart 

Gezamenlijke vergadering 
teams (na schooltijd) 

Februari/maart Collegiale visitaties en 
feedbackgesprekken 

Dinsdag 5 april Studiemiddag vanaf 12.00 uur 
(alle kinderen vanaf 12.00 uur 
vrij!) 

Donderdag 19 
mei 

Studiemiddag vanaf 12.00 uur 
(alle kinderen vanaf 12.00 uur 
vrij!) 

Maandag 23 
mei 

Gezamenlijke vergadering 
teams (na schooltijd) 

 

Tot slot… 
Nu de FER officieel ondertekend is betekent dit 

formeel dat twee mooie scholen samen verder 

zullen gaan vanaf augustus 2022. Een traject wat 

een aantal jaren geleden is gestart en nu zijn 

afronding nadert. Er zal nog een hoop moeten 

gebeuren! 

Het komende half jaar zal het steeds concreter 

worden hoe de nieuwe school in de praktijk zal 

gaan werken. Hierbij zullen beide scholen nieuwe 

plannen omarmen en misschien wel oude 

gewoontes moeten loslaten.  

Hoe dan ook, wij hebben er zin in en kijken uit naar 

een vervolg van het schooljaar met samenwerking 

en mogelijkheden. Met deze gedachte sluiten we dit 
bijzondere jaar af en wensen wij u als één team een 

prachtige kerst en een gezonde start van 2022 toe! 

 

 

 

 

 

’s Middags hebben we een informeel, creatief 

programma gehad. Een uitstekend moment om 

elkaar als toekomstige collega’s beter te leren 

kennen.  

 

De studiemiddag van 22 november heeft door de 

coronamaatregelen niet door kunnen gaan. We 

hebben daarom een nieuwe datum gepland 

(maandagmiddag 24 januari 2022). 

Kwaliteitsgroepen 

Tijdens de studiedag zijn er kwaliteitsgroepen 

samengesteld. Elke kwaliteitsgroep houdt zich 

bezig met een ander onderwerp. Denk daarbij aan 

bijvoorbeeld de lesmethodes die we gaan 

gebruiken, opbouw van de zorg, hoe we de 

oudercontacten willen organiseren, hoe de 

leerlingen elkaar tot de fusie gaan leren kennen, etc. 

In elke kwaliteitsgroep zitten leerkrachten van 

beide scholen, waardoor belangen van beide 

scholen behartigd worden én we elkaar ook 

inhoudelijk beter leren kennen. Alle 

kwaliteitsgroepen zijn voortvarend te werk gegaan.  

Tijdens de studiemiddag van maandag 24 januari 

zullen de resultaten met elkaar gedeeld worden.  

Daarnaast zullen er in de maanden februari en 

maart collegiale visitaties plaatsvinden. De 

leerkrachten van beide scholen zullen bij elkaar in 

de klassen komen kijken en tijdens een 

feedbackgesprek met elkaar inhoudelijk gaan 

spreken over de bekeken lessen en manier van 

werken.   

  

 

 

 

 


