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Beste ouders en dorpsbewoners,
Vorige week heeft de tweede projectgroepbijeenkomst plaatsgevonden rondom de ontwikkeling
van de regioschool. Zoals afgesproken informeren we u telkens na deze bijeenkomsten over de
stand van zaken. Tijdens de projectgroepbijeenkomst en in de weken daarvoor is gebleken dat
toch nog niet iedereen op de hoogte is van de exacte aanleiding en processtappen van het
traject. Het lijkt ons dus goed om de informatie nogmaals op een rijtje te zetten.
Waarom is gekozen voor de samenwerking tussen de basisschool in Jorwert en
basisschool in Baard?
Vanaf 2018 zijn de scholen in de regio met elkaar in gesprek om te kijken naar de toekomst van
het onderwijs omdat we te maken hebben met teruglopende leerlingenaantallen. Sluiting voor
beide scholen dreigt. In het voorjaar van 2020 is door de scholen uitgesproken dat een
samenwerking tussen de Stjelp en de Krunenstrobbe onderzocht zou moeten worden. Zo kan er
voor de kinderen op deze scholen een mooi en goed alternatief geboden worden, de scholen
druppelen niet leeg en de kinderen kunnen samen op een nieuwe school starten.
Is de beslissing al genomen dat de locatie Jorwert aan het eind van schooljaar 2020/2021
dicht gaat?
De definitieve formele beslissing is nog niet genomen. Het leerlingenaantal is op dit moment 26,
de ondergrens is landelijk 23. De laatste officiële prognoses wijzen uit dat er volgend jaar
oktober maximaal nog 19 kinderen op school zitten. In de jaren daarna daalt het
leerlingenaantal nog verder. Als per 1 oktober 2021 er 19 leerlingen geteld worden, dan stopt
de bekostiging van de school vanuit de overheid. Dit betekent dat de school het schooljaar
daarop zou moeten sluiten.
Ons scenario is erop gericht om op 1 augustus 2021 te sluiten om zoals eerder gezegd;
leegdruppelen te voorkomen, kwaliteit van onderwijs hoog te kunnen houden en ons erop te
richten om samen voor iets nieuws te kiezen.
Waarom is er een brief geschreven door de Gearhing naar gemeente Leeuwarden over
het sluiten van de school in Jorwert?
In de wet staat dat indien een openbare basisschool wordt opgeheven de gemeente een jaar
van te voren moet worden ingelicht. Dit omdat de gemeente theoretisch de mogelijkheid heeft
om de school over te nemen wat in de praktijk zelden aan de orde is. De brief aan de gemeente
is dus een wettelijke verplichting waarbij vooruit gelopen moet worden op het fusieproces. In de
brief aan de gemeente is dan ook aangegeven dat de fusie het komend schooljaar wordt
onderzocht.
Is het toekomstbestendig genoeg om onze scholen te fuseren?
Wij spelen met de fusie in op de behoefte van ouders en kinderen om onderwijs op een
dorpsschool te kunnen blijven volgen. Uiteindelijk zal de tijd uitwijzen of het ontwikkelen van het
concept regioschool op de locatie Baard duurzaam genoeg is om een voldoende volume aan
leerlingen te krijgen. Het is wenselijk dat de regioschool met zo veel mogelijk leerlingen van
start gaat. Daarnaast richten wij ons op nieuwe leerlingen uit de regio, dat wil zeggen dat we er
naar streven om gezinnen uit omliggende dorpen te laten kiezen voor onze school.

Nieuws vanuit de werkgroepen
De uitwerking van specifieke onderwerpen is overgedragen aan drie verschillende
werkgroepen:
Werkgroep onderwijs en concept;
Werkgroep kinderopvang;
Werkgroep vervoer/verkeer.
De werkgroep ‘onderwijs en concept’ geeft invulling aan het unieke en onderscheidende
concept van de regioschool. Op 23 september heeft er een algemene ouderavond in Baard
plaatsgevonden waarbij de aanwezige ouders kernwaarden voor de nieuwe school met elkaar
gekozen hebben. Daarnaast zijn de teams van beide scholen met grote regelmaat bijeen
gekomen om met deze input het onderwijs en concept verder uit te werken. Komende maanden
zullen de teams vaker bij elkaar komen. Daaropvolgend zullen ook enkele ouders van beide
scholen meedenken hoe de visie verder in de praktijk vorm gaat krijgen.
De werkgroep ‘opvang’ heeft een behoeftepeiling verspreid in de dorpen en in de omgeving van
de regioschool. De inventarisatie vindt plaats onder huidige en nieuwe ouders (van kinderen in
de leeftijd 0-4 jaar). Na 12 november zullen de opbrengsten worden bekeken. Op basis van
deze resultaten gaan we mogelijk in gesprek met divers kinderopvangaanbieders.
De werkgroep ‘vervoer’ houdt zich bezig met een mogelijke veilige fietsroute tussen Jorwert en
Baard en de vervoersoptie van een ‘busje’. De werkgroep bestaat op dit moment uit vier ouders,
daarnaast is er contact gezocht met energie coöperatie GrienEko en met de voorzitters van de
dorpsbelangen in Jorwert en Baard.
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Op de ouderavond van 10 februari wordt het onderwijsconcept van de school aan ouders
gepresenteerd en peilen we wat ouders hiervan vinden.
In mei geeft de MR aan wat hun advies is en of zij instemmen met een fusie.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de directie of projectgroepleden van uw
school. U kunt ook op de websites van de scholen veel vragen en antwoorden vinden in de
FAQ’s.
Vragenuur
Mocht u na het lezen van dit bulletin en de website nog vragen hebben, dan is er op dinsdag 10
november van 19:30-20:30 uur op de Krunenstrobbe in Jorwert de mogelijkheid om deze te
stellen. Graag ontvangen we een bericht via krunenstrobbe@gearhing.net of u op dit vragenuur
aanwezig bent. Daarnaast ontvangen wij in uw reactie ook alvast graag de vragen die u wil
stellen. Heeft u geen vragen, maar wilt u deze bijeenkomst wel bijwonen, dan kan dat ook.
Graag wel opgeven.
Met vriendelijke groet,
Projectgroep ‘Ontwikkeling Regioschool’

