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De maaiemoanne is de blommemoanne en dat is te sjen! De bermen 

steane fol mei bûterblommen, piipkrûd,hynsteblommen, reade klaver 

ensf., in prachtich gesicht! Yn skaolle is wer fan alles te dwaan. Yn dizze 

nijsbrief is ek wer in protte te lêsen, folle lêsplesier! 

 

 

 

 

Stand van zaken proces gemeentelijke herindeling en relatie 

met opheffingsnormen. 

7 maart jongstleden is er op initiatief van de gemeente Leeuwarden een 

bijeenkomst geweest in Jellum.   

Inzet was om, met betrokken schoolbesturen en (wethouders van) gemeenten 

die te maken krijgen met de komende gemeentelijke herindeling, stil te staan 

bij gevolgen hiervan. Met name voor de te hanteren opheffingsnormen voor 

het in stand houden van scholen. Er kunnen verschillende opheffingsnormen 

gehanteerd worden. Voor platteland zijn deze lager, voor steden hoger. 

Ministerie van OCW en provincie waren ook aanwezig in Jellum. 

Het is zaak om te onderzoeken welke opheffingsnormen er moeten worden 

gehanteerd. 

 

Agenda: 

25 mei: 

Hemelvaartsdag 

26 mei: vrij 

5 juni: 2e 

pinksterdag 

6 juni: extra vrije 

dag 

Week 24, 25: Cito 

toets weken groep 

1-7 

23  juni: Teamdag, 

kinderen vrij. 
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Na de herindeling (per 1 januari 2018) moet binnen 3 maanden een verzoek bij het ministerie van OCW liggen 

indien een splitsing van de opheffingsnorm (in stedelijk en niet-stedelijk gebied) gewenst is. Binnen die drie 

maanden moet er overeenstemming zijn tussen alle schoolbesturen en betrokken gemeente(n). Gearhing heeft 

tijdens het Jellumer beraad aangeboden het initiatief te nemen.Zowel het ministerie als provincie hebben na 

afloop hun diensten aangeboden. 

Vanwege de vele partijen die betrokken zijn en de mogelijk verschillende belangen, heeft Gearhing er voor 

gekozen om een zo neutraal mogelijke startgroep te formeren. Deze startgroep gaat nader invulling geven aan 

het proces. De startgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie, OCW, de procesbegeleiders 

leerlingendaling die in de regio betrokken zijn en gemeente Leeuwarden. Op 6 april heeft een eerste bijeenkomst 

plaatsgevonden op het provinciehuis in Leeuwarden.  

De op stapel staande gemeentelijke herindeling is niet los te zien van de demografische krimp, hoewel niet in alle 

gebieden en bij alle schoolbesturen in dezelfde mate. Hiermee is het een regio-overstijgende problematiek. De 

provincie heeft aangeboden haar verantwoordelijkheid hierin te willen nemen, door het hierboven genoemde 

proces rondom de opheffingsnormen waar mogelijk te faciliteren. 

De startgroep formuleert een opdracht en komt met een onafhankelijke voorzitter die een en ander nader 

uitwerkt. Inzet is te komen tot een voor alle partijen acceptabele positie, rekening houdend met de verdere 

toekomst voor het onderwijs in de provincie Friesland. De startgroep neemt ook contact op met de betrokken 

gemeenten. Binnenkort komt de startgroep weer bij elkaar, waarna Gearhing zich terugtrekt uit de groep.  

De intentie is om nog voor de zomervakantie een tweede Jellumerberaad te organiseren, welke dan niet in 

Jellum, maar op het provinciehuis zal plaatsvinden.  

De startgroep: 

Provincie Fryslân, OCW, Regionale procesbegeleiders leerlingendaling , Gemeente Leeuwarden en Gearhing.  

 

Herstel juf Sietske 

We zijn alweer een paar maanden verder, maar na een moeizaam begin in de eerste twee maanden  

ben ik nu heel blij dat alles steeds beter gaat. Eigenlijk is vanaf midden maart geleidelijk herstel 

merkbaar. Vanaf die maand ben ik met een speciale therapie gestart en voor mij blijkt dit goed te 

werken. Dit betekent ook dat ik mijn werkzaamheden heel rustig kan gaan uitbreiden en daarom ben ik 

ook op de dinsdag een paar uurtjes op school. Hier ben ik heel blij mee! Dit biedt perspectief en geeft 

mij zeker vertrouwen. 
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Nieuws uit de school  

Uit de onderbouw: 

De afgelopen weken zijn we op donderdagochtend aan het kaatsen geweest op het sportveld. Dit onder 

leiding van een trainer van de KNKB. Er werden vooral veel spelletjes gedaan met de bal die te maken 

hadden met hoe het kaatsen werkt, te denken aan:  wat is een perk, ren naar perk één, gooi de bal in 

het perk, bij iedere zitbal mag je een bordje aan de telegraaf hangen enzovoorts.  Het weer werkte mee 

(op 1 keer na, toen ging het kaatsen niet door) en het was ontzettend leuk! We hopen deze zomer dan 

ook op veel kaatsplezier in Jorwert. 

 

 

 

In de groepen 1 en 2 zijn we de afgelopen weken bezig geweest met het thema “groter groeien”. Een 

echt voorjaarsthema, met hier en daar een uitstapje naar het groeien van het kind zelf. We hebben 

gezaaid, geplant, geplakt, geknipt, geproefd, gekeken, gespeeld en 

bovenal geleerd! Er was een bloemenwinkel waarin bloemen verkocht 

en bezorgd werden, er is een hut voor pasgeboren dieren gemaakt, de 

gymles had te maken met bloemen, we zongen een liedje over een 

kuikentje in een ei , we hebben gekeken naar foto’s van onszelf als baby, 

peuter en kleuter en nog veel meer!  

 

Blijf ons ook volgen met de klasbord app! 
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Uit de bovenbouw  

Woensdag 10 mei zaten alle groep 8 leerlingen achter de computer hun eindtoets te maken, het was stil 

in school, iedereen was geconcentreerd aan het werk. Natuurlijk is het schooladvies al gegeven en is 

iedereen al aangemeld bij het Voortgezet Onderwijs. Toch wil je dit wel even goed afmaken en laten 

zien wat je kunt! 

En dat hebben ze gedaan, de eindtoets is prima gemaakt! Voor iedereen een dik compliment!!  

Waar gaan onze 8ste groepers straks naartoe? 

Ramona, Tatjana en Jelle gaan naar het Nordwin College in Leeuwarden. 

Silke en Hendrika gaan naar het Norwin College in Sneek. 

Mirthe gaat naar de OSG Piter Jelles in Leeuwarden 

Rixt gaat naar de CSG Comenius in Leeuwarden 

Seedra gaat naar de ISK op de OSG Piter Jelles  in Leeuwarden. 

 

Nog een paar weekjes en dan vliegen ze echt uit! De basis zit er dan op. Ze zoeken het hogerop! Wij 

hebben alle vertrouwen in deze kanjers! We wensen hen en hun ouders veel plezier en succes in de 

komende tijd met alle nieuwe ervaringen. Maak er wat moois van!  

The world is waiting for you! 
 

 
Tevredenheidsonderzoek  

 
Uit de ouderpeiling komt naar voren dat de ouders de school waarderen met een 7,5. Daar zijn we heel 
blij mee! Er zijn zeker een aantal aandachtspunten waar we, waar mogelijk,  aan zullen en willen 
werken. Er wordt duidelijk aangegeven dat de kinderen met plezier naar school gaan! De kinderen 
waarderen de school met een 9.0! De leerkrachten geven de school een 7.0. Op de website van de 
school kunnen jullie alle rapportages inzien. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen 
we dat graag. 
                              

 

 

 


