Easterwierrum, 2 juli 2021
Betreft: laatste schooljaar Fôlefinne

Beste ouders van leerlingen op de Fôlefinne,
In deze brief willen wij u verder informeren over de toekomstscenario’s van de Fôlefinne.
Op 23 april ontving u een eerste brief waarin de diverse ontwikkelingen en mogelijkheden voor
onder andere de Fôlefinne geschetst werden. Kort samengevat werd de school vanuit de zorg van
ons bestuur over de dalende leerlingenaantallen gevraagd om proactief te handelen en
toekomstscenario’s te ontwikkelen. De MR / ouders / personeel van de Fôlefinne gaven in de zelfde
brief te kennen een actie op touw te willen zetten om leerlingen te werven.
Aan het eind van dit huidige schooljaar zou dan na een evaluatie van de acties een besluit genomen
worden over de vervolgstappen en scenario’s voor de school. Wij hebben u op het vragenuurtje van
23 april uitgenodigd om uw zienswijze hierop te geven. Enkele ouders hebben van deze gelegenheid
goed gebruik gemaakt.
De evaluatie van de acties heeft afgelopen maandag plaatsgevonden met voltallige MR en de
directeur van de school. De eerste conclusie was dat er veel waardering in het dorp was om te kiezen
voor de flyeractie en de opzet om eerst te kijken of er extra ouders en kinderen geïnteresseerd zijn
om naar onze school te komen. De tweede conclusie was dat er ondanks de positieve waardering er
op korte termijn geen inschrijvingen van extra leerlingen te verwachten zijn.
In het vervolg van deze evaluatie is er goed gekeken naar de leerlingenprognoses. Voor komend jaar
zijn er zoals het zich nu aan laat zien 31 leerlingen op de school. Daarmee kunnen we de kinderen
onderwijskundig en pedagogisch nog een prima schooljaar 2021-2022 bieden. Er zijn genoeg
kinderen om net als in de afgelopen jaren goed onderwijs te verzorgen.
Voor de jaren daarna wordt het lastiger. Groep 8 bestaat volgend jaar uit 7 leerlingen. Dat maakt dat
we schooljaar 2022-2023 richting de wettelijke ondergrens van 23 leerlingen schuiven. Er is bijna
geen nieuwe aanwas van leerlingen. Daarbij komt dat er maar iets meer dan een hand vol leerlingen
in groep 1 t/m 4 zullen zijn. Dit is voor de onderwijskundige en vooral sociaal-emotionele kwaliteit
van onderwijs te mager. De leerlingenprognoses voor de jaren daarna geven een nog sterker dalend
leerlingenaantal voor de Fôlefinne te zien.
Als laatste is er goed gekeken naar de mogelijkheden in de samenwerking met de scholen van
Wiuwert en Boazum. De Fôlefinne kan nog steeds participeren in een gelijkwaardige fusie van drie
scholen. Het onderzoek naar de fusie start begin september. In deze maand worden de werkgroepen
gevormd en wordt samen met ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden gekeken waar we
in het komende jaar mee aan het werk kunnen om op 1 augustus 2022 een nieuwe school neer te
zetten. De locatie wordt eerst Boazum en daarna ‘gaan we er voor’ om zo snel als mogelijk een
nieuwe streekschool op een centrale locatie te realiseren.

Na kennisneming van deze evaluatie en de constateringen van de directie van de Fôlefinne, heeft de
bestuurder van Gearhing het voornemen de Fôlefinne op 1 augustus 2022 te sluiten. Het
belangrijkste argument voor dit besluit is dat gezien de prognoses van de leerlingenaantallen het
bieden van goed onderwijs over twee jaar niet meer mogelijk is. Daarnaast is het belangrijk dat door
juist nu het laatste schooljaar aan te kondigen, de school de mogelijkheid heeft tot het deelnemen
aan een gelijkwaardige fusie met de scholen van Boazum en Wiuwert.
Volgend schooljaar (2021-2022) is dus het laatste schooljaar. Hierin zullen we alles doen om het voor
ouders, kinderen, leerkrachten en het dorp de Fôlefinne een mooie en waardige afsluiting te geven.
We nodigen dan ook een ieder uit om mee te denken over hoe we dit op een goede manier gaan
doen, in de loop van volgend schooljaar hoort u er meer van hoe we dit gaan organiseren.
Tegelijk is er dus voor Easterwierrum en de Fôlefinne de kans om in komend jaar mee te doen in het
onderzoek naar de gelijkwaardige fusie van de drie scholen. De leerkrachten van de Fôlefinne hebben
al aangegeven dat zij hierin graag zouden willen participeren. Het geeft de kans om de werkwijze, de
ideeën en verschillende elementen van hoe de Fôlefinne nu werkt mee te nemen in de nieuwe
school. De MR van onze school heeft tevens aangegeven dat zij om deze redenen ook graag in de
fusie mee willen doen. Belangrijk voor hen is vooral dat er ruim de mogelijkheid is om mee te praten
over allerlei zaken in- en rond de nieuwe school en hoe huidige en toekomstige ouders daarbij aan
kunnen sluiten.
Het besluit kon niet anders dan op dit ogenblik genomen worden. Immers, na de evaluatie van de
acties, maar ook voor de start van het proces van de mogelijke fusie met de scholen van Wiuwert en
Boazum in september. We hechten er veel waarde aan om met ouders en andere belangstellenden
uit Easterwierrum ideeën uit te wisselen en samen te praten over de vervolgstappen en de mogelijke
fusie. Hiervoor organiseren we na de zomervakantie een informatieavond. Deze vindt plaats op
dinsdagavond 31 augustus. De exacte locatie en uitnodiging volgt later. Mocht u alvast informeel
willen reageren, dan kunt u mij altijd op een geschikt tijdstip bellen.
Alles bij elkaar een heel vervelend bericht dat de school gaat sluiten. Daarnaast is er een mooie kans
om te participeren in de nieuwe streekschool.
Wij hopen dat u met deze brief voor eerst voldoende bent geïnformeerd,

Mede namens de voorzitter college van bestuur Gearhing,
Met vriendelijke groet,
De directeur,
Arnold Oosterdijk

