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 Dit is de vierde gezamenlijke fusienieuwsbrief van 

De Wjukslach en De Hoekstien. 

In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de 

voortgang van de voorgenomen fusie en nieuwbouw.  

Ouderavond op 15 april 

Op 15 april is er voor beide scholen een online 

ouderavond georganiseerd. De visie van de nieuwe 

school is gepresenteerd met een filmpje, waar alle 

leerlingen een rol in hadden. Ook de tot op dat 

moment bekende plannen m.b.t. de nieuwbouw zijn 

gepresenteerd. Na afloop van de ouderavond waren 

de reacties op beide scholen divers en verschillende 

ouders hebben contact gezocht met Comprix en 

beide directeuren. De ouderavond heeft gezorgd 

voor beweging in het fusieproces. Wat is er precies 

gebeurd? 

De directeuren zijn samen met Comprix het gesprek 

aan gegaan met een aantal ouders die ideeën en 

meningen hebben gedeeld. Hier is o.a. een nieuwe 

(mogelijke) locatie uitgekomen.  

Beide Medezeggenschapsraden hebben een extra 

vergadering gehad, waarbij Jan Veenstra (bestuurder 

Comprix) is aangesloten. Op beide scholen zijn goede 

gesprekken gevoerd. De online ouderavond is 

geëvalueerd en er is onder andere gesproken over de 

nieuwe mogelijke locatie.  

Daarnaast is in beide dorpen met Plaatselijk Belang 

gesproken. In Langezwaag lag de nadruk op 

nieuwbouw en locatie. In Luxwoude lag de nadruk 

op nieuwbouw en het creëren van een 

verkeersveilige schoolroute.  

Tijdens het Groot Overleg is de ouderavond 

geëvalueerd.  

Er zijn op dit moment een aantal zorgen waar we 

mee te maken hebben: 

- Het vraagstuk rondom de tijdelijke huisvesting. 

- Verkeersveiligheid voor de kinderen vanuit 

Luxwoude. 

- Onduidelijkheid rondom de nieuwbouw en 

locatie. 

Locatie nieuwbouw 

De ouderavond heeft een aantal ouders aan het 

denken gezet. Een nieuw plan dat hieruit voort is 

gekomen is het nieuwbouwplan dat naar verwachting 

aan de noordkant van Langezwaag zal worden 

gebouwd. Een stuk grond grenzend aan het 

nieuwbouwplan is door het bestuur van Comprix 

benoemd als nieuwe voorkeurslocatie van de nieuwe 

school. Dit heeft een groot aantal voordelen ten 

opzichte van de vorige voorkeurslocatie (locatie 

Wjukslach):  

- Tijdelijke huisvesting is niet nodig. Vanaf de 

fusiedatum kunnen alle leerlingen van de 

fusieschool tijdelijk gehuisvest worden in de 

Wjukslach. De Wjukslach heeft hier ruimte voor.   

- De gemeente heeft ook geen extra kosten voor 

tijdelijke huisvesting. 

- Het aantal verhuizingen van leerlingen wordt zo 

klein mogelijk gehouden. 

- Onderwijskundig en organisatorisch biedt het 

veel voordelen. 

- Goed bereikbaar vanuit Jonkersland, Langezwaag 

én Luxwoude. 

- Geen ‘bouwoverlast’ voor bewoners aan de 

Klamp, Skoalplein en de Finne. 

- De groepsvorming kan plaatsvinden in één 

gebouw na de fusie in Langezwaag. 

- Gezamenlijk betrekken van een nieuwe school op 

een nieuwe locatie. De nieuwe school is dan voor 

iedereen nieuw. 

Hiernaast is het 

locatievoorstel  

te zien zoals 

deze is 
ingediend. De 

exacte locatie 

kan nog 

veranderen.   
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Echter, we zijn hiervoor afhankelijk van de 
Gemeente Opsterland. Zij zijn verantwoordelijk voor 

de huisvesting van scholen.  De locatie 

nieuwbouwplan is door Comprix nu  als 

voorkeurslocatie bestempeld in het Projectplan. 

Locatie Wjukslach is nu de tweede keuze. Het 

projectplan is inmiddels ingediend bij de gemeente. 

We hopen hier na de zomervakantie vanuit de 

gemeente een reactie op te krijgen.  

Teambijeenkomst 

Op donderdag 27 mei hebben de teams een 

gezamenlijke fysieke fusiebijeenkomst gehad. Een 

zeer aangename en fijne samenkomst leidde tot een 

frisse energie, beide teams hebben er zin in. Tijdens 

deze bijeenkomst zijn we bezig met een praktische 

vertaling van de visie naar de werkvloer, maar 

hebben we elkaar ook ‘gewoon’ weer ontmoet. Iets 

wat het afgelopen schooljaar alleen digitaal is 

gebeurd.  

We kijken met vertrouwen naar de toekomst en 

hopen dat de fusiebijeenkomsten in het nieuwe 

schooljaar weer gewoon fysiek plaats kunnen 

vinden! 

Hieronder ziet u een kleine impressie van de middag 

in het van der Valk hotel Wolvega. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankondiging opheffing bij de gemeente 

Bij een fusieproces moeten verschillende formele 

stappen gezet worden. Eén daarvan is de 

aankondiging van opheffing van een school bij de 

gemeente. Dit moet een jaar voor de beoogde 

fusiedatum gedaan worden.   

Op 9 juni j.l. is er daarom door Comprix bij de 
gemeente Opsterland aangekondigd dat zij 

voornemens zijn om de Hoekstien op te heffen 

onder gelijktijdige fusie met De Wjukslach.  

Omdat het mogelijk is dat deze melding in de media 

terecht komt, willen we u hiervan op de hoogte 

stellen.  

Deze brief aan de gemeente betekent ook niet dat er 

al ingestemd is met de fusie. Deze instemming zal in 

het najaar aan de MR’en van beide scholen 

gevraagd worden.  

Besluitvorming MR 

De MR heeft tijdens een fusie een belangrijke taak, 

zij bepalen uiteindelijk of ze wel of niet gaan 

instemmen met de fusie tussen De Hoekstien en De 

Wjukslach.  

Wanneer de Fusie Effect Rapportage is afgerond zal 

deze na de zomervakantie gedeeld worden met 

beide MR’en. Daarna vraagt het bestuur aan beide 

MR’en om in te stemmen met de fusie. Als dat het 

geval is zullen beide scholen fuseren per 01-08-

2022.  

We hopen voor het moment van instemmen, meer 

duidelijkheid te hebben over de nieuwbouwlocatie 

of eventuele tijdelijke huisvesting.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


