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Dit is de vijfde gezamenlijke fusienieuwsbrief van De 

Wjukslach en De Hoekstien. 

In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de 

voortgang van de voorgenomen fusie en nieuwbouw. 

 

Voortgang fusie  

Na de online ouderavond van 15 april is er veel 

gebeurd. In Luxwoude zijn er op initiatief en onder 

leiding van de MR nog twee ouderavonden geweest.  

Op de ouderavond van 16 juni in dorpshuis ’t 
Trefpunt is verder gesproken over de mogelijke 
fusie. Alle vragen die tijdens de online ouderavond 
niet beantwoord werden, zijn op deze avond alsnog 
besproken. Ook zijn de gevolgen van het wel of niet 
fuseren in beeld gebracht. 
 
Na de zomervakantie is er op 16 september 
nogmaals een ouderavond voor de ouders van 
Luxwoude geweest. Aan het eind van deze avond is 
er een peiling gedaan onder de ouders met kinderen 
van 2-4 jaar en kinderen in groep 1 t/m 7.  
De uitslag van deze peiling geeft de MR een goed 
beeld van de instemmingsbereidheid van ouders met 
de fusie.  
 
Bovenschools (bij Comprix) is de FER (Fusie Effect 
Rapportage) bijna afgerond. Hierin worden 
verschillende effecten van de mogelijke fusie 
besproken, zoals prognoses, personeel, visie, 
huisvesting, financiën, etc.   
In de maand oktober zal Stichting Comprix de Fusie 
Effect Rapportage vaststellen en delen met beide 
MR’en. Daarna vraagt het bestuur aan de MR’en van 
beide scholen in te stemmen met de fusie. Als dat het 
geval is, zal de fusie per 01-08-2022 doorgaan.  
 

Nieuws nieuwbouw 

In de fusienieuwsbrief voor de zomervakantie bent u 

geïnformeerd over de nieuwe voorkeurslocatie van 

de nieuw te bouwen school in Langezwaag.  

Op maandagavond 21 juni is er in het dorpshuis in 

Langezwaag een bijeenkomst geweest om met elkaar 

te spreken over het plan om de locatie van de nieuwe 
school aan te laten sluiten bij nieuwbouwplan 

Langezwaag. De avond werd geleid door Thijs Oud, 

voorzitter van Plaatselijk Belang Langezwaag. 

Aanwezig waren de directeuren en voorzitters van de 

MR van beide scholen, bestuurder Jan Veenstra van 

Comprix, een afvaardiging van Plaatselijk Belang 

vanuit Langezwaag en Luxwoude, de initiatiefnemers 

van het nieuwbouwplan en deskundigen van de 

Gemeente Opsterland.  

Het doel van de avond was om alle betrokkenen met 

elkaar in contact te brengen en een open gesprek 

over de mogelijkheden te voeren. Het was een avond 

waarin de verschillende belangen en 

aandachtspunten van het bouwen van de nieuwe 

school bij het nieuwbouwplan zijn belicht.  

Comprix heeft de gemeente op 1 juli jl. laten weten 

dat zij de gefuseerde school wil realiseren in 

aansluiting bij dit nieuwbouwplan. Op dit moment 

wachten we op een reactie van de gemeente die aan 

moet geven of onze nieuwe voorkeurslocatie tot de 

mogelijkheden behoort. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we u 

daarvan op de hoogte.   
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 Tijdspad komende periode 

We verwachten dat fusienieuwsbrief 6 medio 

november zal uitkomen. De komende periode staan 

de volgende dingen op de agenda.  

 

2021 
Woensdag 13 
oktober 

Studiedag beide teams (alle 
leerlingen vrij) 

Maandag 1 
november  

Gezamenlijke MR vergadering 
Hoekstien en Wjukslach 

Dinsdag 16 
november 

Gezamenlijke vergadering teams 
(na schooltijd) 

Maandag 22 
november  

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

Woensdag 1 
december 

Uiterlijke datum instemming 
fusie door beide MR’en 

Maandag 6 
december  

Groot Overleg 

2022 
Donderdag 10 
maart 

Gezamenlijke vergadering teams 
(na schooltijd) 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag woensdag 13 oktober 

Op woensdag 13 oktober zijn de kinderen van beide 

scholen vrij in verband met een studiedag voor de 

teams van beide scholen. Tijdens deze dag gaan de 

leerkrachten met elkaar werken aan verbinding en 

de vertaling van de opgestelde visie naar de 

praktijk. Een leuke en uitdagende stap voor beide 

teams om gelijkenissen te versterken en verschillen 

te overbruggen.  

In de middag is een informeel programma om 

elkaar beter te leren kennen. In de volgende 

nieuwsbrief delen wij graag onze bevindingen.  

 

Onderwijsinhoudelijk 

Op beide scholen zijn we gestart met de nieuwe 

rekenmethode Getal & Ruimte Junior. We werken 

inmiddels een aantal weken met deze methode en 

het bevalt goed. Wel merken we dat de aanpak om 

de sommen uit te rekenen verschilt met onze vorige 

methode. Hier besteden we nu in, met name de 

hogere klassen, de meeste aandacht aan.   

Op maandag 11 oktober hebben beide teams een 
bijeenkomst om deze en andere zaken te bespreken 

met uitgeverij van de methode.  

Ook op het gebied van lezen in de onderbouw is er 

samenwerking gezocht. Zo zijn de leerkrachten van 

groep 3 bijgespijkerd over het gebruik van de 

methode Veilig Leren Lezen. Ook de leerkrachten 

van groep 1 t/m 4 volgen op 7 oktober een cursus 

Begrijpend Luisteren in de onderbouw (de 

voorloper van Begrijpend Lezen).  

 

 

 

 

 


