Betreft: update streekschool Wiuwert-Britswert, Easterwierrum en Boazum

Beste ouders,
Sinds november vorig jaar is de werkgroep ‘Streekschool Wiuwert-Britswert, Easterwierrum en
Boazum’ vanuit de drie scholen en de dorpen in gesprek met elkaar en met de gemeente.
Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om intensief samen te werken in de vorming van een
centrale streekschool. Wij willen u kort informeren over de situatie zoals die op dit moment is.
Na de gesprekken met de wethouders en de gemeentelijke ambtenaar voor huisvesting vorig jaar,
zijn wij in afwachting van onze status in het integrale huisvestingsplan (IHP) van de gemeente. Helaas
wordt de publicatie van dit IHP telkens uitgesteld. Eerst omdat de plannen binnen de gemeente
intern vertraging opliepen (vertrek wethouders van Gendt en Offinga) en later vanwege de ‘Coronaomstandigheden’. De exacte datum van het verschijnen van het IHP is bij ons niet bekend.
De situatie op de scholen voor wat betreft de leerlingenaantallen is wisselend. We zijn blij dat we de
school in Wiuwert dit jaar open hebben kunnen houden. De prognose voor wat betreft het
leerlingenaantal in Wiuwert is goed. We denken dat we daar in de komende jaren mooi boven de
opheffingsnorm van 23 leerlingen kunnen blijven uitkomen.
Ook op Dûbelspan in Boazum zien we dat het leerlingenaantal stabiel blijft. Hier zijn we zelfs zeer
verheugd dat Kids First in het ‘Krobbehonk’ niet alleen peuters, maar ook BSO en een eigen
kinderdagverblijf realiseert. Dit doet Kids First op initiatief van een groep ouders die zich daar vanuit
de peuteropvang sterk voor gemaakt heeft. We willen benadrukken dat deze BSO en het
kinderdagverblijf mede bedoeld zijn voor kinderen uit de omringende dorpen (o.a. WiuwertBritswert en Easterwierrum).
De leerlingenprognoses in Easterwierrum hebben onze aandacht. Op dit moment zitten er voor nu
zeker voldoende leerlingen op school. We vragen ouders en het dorp om samen te werken om er
voor te zorgen dat de kinderen in Easterwierrum werkelijk naar onze school ‘de Fôlefinne’ toe blijven
gaan. We willen aangeven dat we de school uiteraard zo lang mogelijk open willen houden om ook
samen met de andere dorpen de streekschool in te stappen. Maar daar is wel inspanning voor nodig.
U begrijpt dus dat we achter de schermen volop bezig zijn om zo mogelijk een streekschool te
realiseren. Gezien de omstandigheden is het een project waar een lange adem voor nodig is. Daarom
is het belangrijk dat we intensief blijven samenwerken binnen de oudergeledingen en de dorpen. Het
scenario dat we samen een streekschool kunnen neerzetten is voor de kinderen en de dorpen in de
toekomst het beste perspectief voor samenhang, goed onderwijs en leefbaarheid in onze streek van
Súdwest-Fryslân.
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