Dit is de derde gezamenlijke fusienieuwsbrief
van De Wjukslach en De Hoekstien.
In deze nieuwsbrief praten wij u bij over de
voortgang van de mogelijke fusie en nieuwbouw.
Door de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen rondom corona hebben we te
maken gekregen met het uitstellen van bepaalde
deadlines.
FER
Allereerst de FER (Fusie Effect Rapportage) die
in maart zou worden afgerond. Om de FER te
kunnen schrijven is het belangrijk dat de drie
gezamenlijke teambijeenkomsten hebben
plaatsgevonden. Door de huidige
coronamaatregelen is dat helaas onmogelijk. We
moeten eerst afwachten wanneer de teams
elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.
De vastgestelde fusiedatum van augustus 2022
geeft ons echter nog ruim de tijd om de FER op
te kunnen stellen.
Teammiddag 17 november
Op dinsdag 17 november stond onze tweede
teammiddag gepland. Deze middag zou in eerste
instantie een fysieke ontmoeting zijn op de
Hoekstien, maar werd een digitale bijeenkomst
waarbij de leerkrachten online met elkaar in
gesprek zijn geweest onder leiding van Gea
Wagenmakers. Eén van de onderwerpen was het
uitwerken van de vijf kernwaarden die we
tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst
hebben gekozen. In groepjes hebben
leerkrachten besproken wat voor hen het
belangrijkste is per kernwaarde. Dit is online
aan elkaar gepresenteerd. Deze kernwaarden en
de ideeën erbij, zijn de input voor de te schrijven
visie.
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Groot Overleg
Op donderdag 7 januari vond het Groot Overleg
plaats. Tijdens dit Groot Overleg is de huidige
stand van zaken besproken en is gekeken naar de
ontwikkelingen voor het komende half jaar.
Visie
De komende periode zal in het teken staan van het
vormen van de visie van de nieuwe school. Hierbij
zal ook gekeken worden naar de onderwerpen
zorg en ICT. Folkje de Jong, die op beide scholen
IB’er is, zal een belangrijke rol spelen bij het
nadenken over de toekomstige zorg op de
fusieschool.

Projectplan nieuwbouw

Tijdspad komende periode

Inmiddels is ook het ‘projectplan nieuwbouw’
door Comprix opgesteld en besproken met de
directeuren. Dat er nu al een ‘projectplan
nieuwbouw’ is kan vroeg en voorbarig klinken.
De fusie is immers nog niet definitief. Toch is
het nodig om dit tijdig te doen. Dit projectplan is
een noodzakelijk document om bij de Gemeente
Opsterland aan te geven wat de plannen zijn.
Hoe later het projectplan, hoe later de
nieuwbouw kan starten...

Hierbij een overzicht van de verschillende
belangrijke data voor de komende tijd. Dit
tijdspad wordt continu aangevuld en/of
bijgesteld en is een vast onderdeel van de
fusienieuwsbrief.

In het ‘projectplan nieuwbouw’ zijn de kaders
aangegeven voor de nieuw te bouwen school in
Langezwaag.
Dit is een mooie stap voor Langezwaag en
Jonkersland en… als de fusie definitief doorgaat
ook voor Luxwoude.
Online ouderavond
Op donderdag 15 april gaan we een online
ouderavond organiseren voor beide scholen.
Ouders van OBS De Wjukslach en OBS De
Hoekstien worden op deze avond o.a. bijgepraat
over de stand van zaken m.b.t. de gezamenlijke
teambijeenkomsten, waar staan we in het
fusieproces en hoe ziet het ‘projectplan
nieuwbouw’ eruit. Ook kunt u deze avond
vragen stellen. U ontvangt voor deze avond t.z.t.
een uitnodiging.
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Wo. 17
maart ‘21
Di. 23
maart ‘21
Nog te
plannen
Datum nog
te bepalen
Do. 15
april ‘21
Do. 27
mei ‘21

Groot Overleg
Gezamenlijke MR vergadering
MR Wjukslach en MR Hoekstien
Teammiddag 3 fusieverkenning
Fusie Effect Rapportage af
Digitale ouderavond
(uitnodiging volgt)
Teammiddag 4 fusieverkenning

