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Voorwoord en leeswijzer
In dit document wordt het proces in de Oosthoek dat de afgelopen jaren doorlopen is,
beschreven en toegelicht. Het doel van dit procesdocument is het bieden van transparantie
door de genomen stappen en afwegingen inzichtelijk te maken.
Allereerst wordt het voortraject beschreven, waarin de werkgroep de Oosthoek een belangrijke
rol speelde. Vervolgens wordt ingezoomd op de situatie van OBS Op ‘e Grins en OBS Mr.
J.B. Kanschool en worden de redenen en motieven voor een beoogde fusie toegelicht.
Vervolgens heeft de werkgroep vijf scenario’s geformuleerd en deze scenario’s met behulp van
de DESTEP-analyse met elkaar vergeleken. De drie meest haalbare scenario’s worden in
hoofdstuk 4 toegelicht aan de hand van de volgende onderdelen uit de DESTEP-analyse:
demografisch, economisch, sociaal-cultuur, technologisch en ecologisch.
Alle scenario’s eindigen met een weging van het scenario die als input dient voor de conclusie in
hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de communicatie en het beoogde vervolg wordt
in hoofdstuk 7 beschreven.
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1

Voortraject

De scholen in en rondom Jubbega kennen sinds enkele jaren een samenwerkingsverband tussen
MR’s en directies: de werkgroep de Oosthoek. In de werkgroep zijn zaken besproken die alle
scholen aangingen en zijn krachten gebundeld.
In oktober 2017 heeft de toenmalige bestuurder van Ambion de werkgroep een vraag
voorgelegd met betrekking tot kwaliteit en toekomst-bestendigheid van het onderwijs en de
scholen. De scholen hebben in verschillende mate te maken met een dalend leerlingenaantal.
Aan de werkgroep is gevraagd om na te denken over de toekomst van deze scholen. In
december 2017 is dit onderwerp op de agenda gekomen en heeft men in de werkgroep
geconstateerd dat er inderdaad reden tot zorg is gezien het dalende leerlingenaantal op de
scholen.
In de werkgroep zijn door de scholen de kwetsbaarheden naar de toekomst geformuleerd. Op
de eerste plaats is duidelijk geworden dat het teruglopende leerlingenaantal consequenties heeft
voor de financiën van de scholen. Dit maakt het moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel
op de relatief kleine scholen in te zetten. De komende jaren zullen op de scholen meervoudige
combinatiegroepen gaan ontstaan wat direct risico’s met zich meeneemt omtrent de kwaliteit
van het onderwijs. Daarnaast is duidelijk geworden dat ouders op een kleiner wordende school
andere keuzes maken. Wanneer groepen klein worden kiezen veel ouders namelijk voor een
grotere school, onder andere vanwege het sociale perspectief. Daarnaast zijn er zorgen rondom
de huisvesting, scholen zijn toe aan renovatie en er is sprake van een enorm energieverbruik.
Voor de werkgroep werd duidelijk dat dit om actie vraagt. De werkgroep heeft tijdens een
aantal bijeenkomsten voorlopige scenario’s en uitgangspunten benoemd. In december 2018
heeft de werkgroep aangegeven het wenselijk te vinden dat het bestuur van Ambion hier een
visie op geeft zodat het proces voortgang krijgt. Daarop is de bestuurder aangesloten bij de
werkgroep en zijn de scenario’s in een analyse uitgewerkt door de werkgroep en het bestuur.
Dit is op 4 maart 2019 aan de ouders van de betrokken scholen gecommuniceerd.
Na uitwerking van de voorlopige scenario’s zijn de scenario’s gewogen door het bestuur van
Ambion en is een voorkeursscenario benoemd. Dit is gedeeld met de werkgroep en in
gezamenlijkheid is besloten om het voorkeursscenario tijdens een ouderavond op 28 mei 2019
aan de ouders voor te leggen.
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2

Situatie de Oosthoek

2.1

Inleiding
OBS Op ‘e Grins te Hoornsterzwaag en OBS Mr. J.B. Kanschool te Jubbega hebben de
afgelopen jaren te maken gehad met een dalend leerlingenaantal. Prognoses wijzen uit
dat dit de komende jaren aan de orde blijft gezien de bevolkingsprognoses in de
gemeente Heerenveen. Op directie- en MR-niveau is sprake van een samenwerking met
andere betrokken scholen in deze regio via de werkgroep de Oosthoek.
Beide scholen zijn te kenmerken als ‘plattelandsschool’ met een kleinschalig karakter.
Op beide locaties betreft het de enige school in het dorp. De afstand tussen beide locaties
bedraagt 3 kilometer. Op de OBS Mr. J.B. Kanschool is sprake van een inpandige
peuterspeelzaal. Het dalende leerlingenaantal maakt dat er zorgen zijn rondom het
voortbestaan van beide scholen in relatie tot kwalitatief duurzaam onderwijs in deze
regio. Door het samengaan van beide scholen ontstaat een school met een leerlingaantal
van rond de 100 leerlingen. Met een groter en robuuster team, de koppeling van
expertises in beide teams en meer kinderen kan men de kwaliteit van het onderwijs hoog
houden en blijven ontwikkelen. Van twee teams wordt één team gemaakt en twee
groepen ouders en kinderen worden één groep.

2.2

Redenen en motieven fusie
Het dalende leerlingenaantal in de regio heeft consequenties voor zowel OBS Op ‘e Grins
als OBS Mr. J.B. Kanschool. Door deze daling hebben de scholen minder financiële
mogelijkheden om personeel in te zetten. Dat wil zeggen dat op bovenschools niveau
extra investeringen plaatsvinden. Gezien de prognoses van de scholen zullen deze
tekorten alleen maar toenemen.
Als de scholen kleiner worden, ontstaan er meer complexe combinatiegroepen. Het risico
op kwaliteitsverlies is dan reëel doordat op meerdere niveaus instructie gegeven moet
worden. De scholen zien dat ouders andere keuzes maken wanneer scholen kleiner
worden. De keuze voor vriendjes en vriendinnetjes van dezelfde leeftijd wordt beperkt.
Daarnaast maken ouders zich zorgen over het bestaansrecht van de school.
Een kleiner wordende school betekent ook iets voor de teams. Meer taken moeten met
minder mensen gedaan worden wat de werkdruk verhoogt. Samenvoeging van de teams
van beide scholen zorgt voor een sterker team met meer specialismen dat minder
kwetsbaar is. Daarnaast heeft met name OBS Mr. J.B. Kanschool te maken met een
huisvestingsvraagstuk. Er moet op redelijk korte termijn geïnvesteerd worden in groot
onderhoud en het gebouw is niet duurzaam (energie).
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3

Scenario’s

Om de mogelijke samenwerking vorm te geven, zijn verschillende scenario’s onderzocht. De
meest haalbare scenario’s zijn hieronder beschreven.
3.1

Scenario 1 – locatie OBS Op ‘e Grins
In dit scenario fuseren OBS Op ’e Grins en OBS Mr. J.B. Kanschool waarbij de nieuwe
school doorgaat op de locatie van OBS Op ’e Grins.
Demografisch
Op basis van de leerlingenprognoses van OBS Op ‘e Grins en OBS Mr. J.B. Kanschool en
de te verwachten leerlingenstroom bij een fusie, blijft het leerlingenaantal van de
fusieschool in elk geval de komende jaren boven de instandhoudingsnorm van de
gemeente Heerenveen (67). Als neveneffect van de fusie kan instroom van leerlingen bij
OBS De Feart, OBS Sevenaerschool of buiten het huidige schoolbestuur plaatsvinden.
Economisch
De onderhoudslast van OBS Mr. J.B. Kanschool komt te vervallen. Binnen vijf jaar is op
deze school sprake van een te verwachten kostenpost van ruim € 400.000,= in verband
met groot onderhoud. Op termijn is ook nog sprake van een kostenpost van € 106.000,=
voor overige aanpassingen. Dergelijke investeringen zijn bij OBS Op ‘e Grins voorlopig
niet aan de orde. Bij OBS Op ‘e Grins is € 100.000,= voor planmatig onderhoud voor de
komende jaren begroot.
Daarnaast is van leegstand bij OBS Op ‘e Grins geen sprake meer. Bij OBS De Feart
blijven leegstand en een exploitatietekort wel aanwezig. In dit scenario is wellicht sprake
van fusiefaciliteiten, aangezien de kans bestaat dat meer dan de helft van de leerlingen
van OBS Mr. J.B. Kanschool meegaat naar de fusieschool. De leefbaarheid van de
plattelandskern Jubbega-Schurenga neemt af. De dichtstbijzijnde school is dan de
fusieschool op de locatie van OBS Op ‘e Grins en bevindt zich op 3,1 kilometer afstand.
De fusieschool blijft in dit scenario een relatief kleine school, waardoor risico’s behorende
bij kleine scholen blijven bestaan (kwetsbaar in kwaliteit, meer financiële risico’s en
personele vraagstukken in relatie tot taakbeleid en leerkrachtentekort). Dit scenario is
voor de lange termijn wellicht minder duurzaam.
Ecologisch en technologisch (huisvesting)
De locatie van OBS Op ‘e Grins is geen onderhoudsvrije school in de toekomst en heeft
beperkte toekomstbestendige huisvesting in vergelijking tot OBS De Feart. Voor OBS
De Feart is daarom sprake van een ‘voorsprong’. De locatie is uitgerust met zonnepanelen. De huisvesting is nog niet volledig energiezuinig; er zijn nog gasketels en er is
nog geen sprake ledverlichting. Dit vraagt om een investering. De kans bestaat dat de
huidige huisvesting niet toereikend is (vier groepsruimten). Hier moet een (tijdelijke)
oplossing voor gevonden worden.
Sociaal-cultureel
De verwachting is dat een groot deel van de leerlingen van OBS Mr. J.B. Kanschool
meegaat bij een fusie. De fusieschool krijgt de vorm van een kleinschalige streekschool
met relatief thuisnabij onderwijs. Er zijn kansen voor het ontwikkelen van een uniek
concept waardoor mensen zich aangetrokken voelen tot de school. De leefbaarheid in het
voedingsgebied van OBS Op ‘e Grins staat niet onder druk.
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Peuterspeelzaal It Krielhoekje is nu gevestigd in OBS Mr. J.B. Kanschool. Wenselijk is dat
deze peuterspeelzaal meegaat naar de nieuwe fusieschool. Er is voldoende parkeerruimte
voor het halen en brengen van de leerlingen, de omgeving is redelijk kindvriendelijk
ingericht met een stoplicht en er zijn aan weerszijden van de wegen fietspaden.
Weging scenario
V behoorlijke kans op maximaal leerlingenbehoud;
V grote kans op fusiefaciliteiten;
V mogelijkheden voor een onderscheidend concept;
V vraagstuk peuterspeelzaal, wellicht mee;
V relatief lage onderhoudslast;
X wel exploitatietekort OBS De Feart;
X relatief kleine school (risico’s voor de toekomst);
X nog niet helemaal duurzaam;
X huidige huisvesting toereikend?
3.2

Scenario 2 – locatie OBS Mr. J.B. Kanschool
In dit scenario fuseren OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ’e Grins waarbij de nieuwe
school doorgaat op de locatie van OBS Mr. J.B. Kanschool.
Demografisch
Op basis van de leerlingenprognoses van OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ‘e Grins en
de te verwachten leerlingenstroom bij een fusie, blijft het leerlingenaantal van de
fusieschool in elk geval de komende jaren boven de instandhoudingsnorm van de
gemeente Heerenveen (67). Als neveneffect van de fusie kan instroom van leerlingen bij
OBS De Feart of buiten het huidige schoolbestuur plaatsvinden.
Economisch
De onderhoudslast van OBS Mr. J.B. Kanschool is groot. Binnen vijf jaar is op deze school
sprake van een te verwachten kostenpost van € 130.000,= in verband met het vervangen
van het dak, een kostenpost van € 132.000,= in verband met het vervangen van kozijnen
en cv-ketels en een kostenpost van € 110.000,= in verband met het vervangen van onder
andere vloeren, plafonds, de buitenberging, de hemelwaterafvoer en de zonwering. Op
termijn is daarnaast sprake van een kostenpost van € 106.000,= voor overige
aanpassingen. Dergelijke investeringen zijn bij OBS Op ‘e Grins voorlopig niet aan de
orde. Bij OBS Op ‘e Grins is € 100.000,= voor planmatig onderhoud voor de komende
jaren begroot.
De onderhoudslast van OBS Op ‘e Grins komt te vervallen en de leegstand bij OBS Mr.
J.B. Kanschool wordt in dit scenario teruggebracht. Bij OBS De Feart blijven leegstand en
een exploitatietekort aanwezig. In dit scenario is minder kans op fusiefaciliteiten
aangezien de inschatting is dat minder dan de helft van de leerlingen meegaat naar de
nieuwe situatie. Naast de keuze voor scholen van De Basis kunnen ouders ook kiezen
voor een school van een ander schoolbestuur dat relatief dicht in de buurt ligt.
De leefbaarheid van het voedingsgebied van OBS Op ‘e Grins neemt af. De dichtstbijzijnde school is OBS De Feart en bevindt zich op 3 kilometer afstand. OBS Mr. J.B.
Kanschool blijft in dit scenario een relatief kleine school waardoor risico’s behorende bij
kleine scholen blijven bestaan (kwetsbaar in kwaliteit, meer financiële risico’s en
personele vraagstukken in relatie tot taakbeleid en leerkrachtentekort). Dit scenario is
voor de lange termijn wellicht niet duurzaam.
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Ecologisch en technologisch (huisvesting)
OBS Mr. J.B. Kanschool heeft een behoorlijke investering nodig om in de toekomst
onderhoudsarm en duurzaam (energie) te zijn. In het verleden zijn geen investeringen
gedaan omtrent duurzaamheid. De huisvesting van OBS Mr. J.B. Kanschool is passend
voor alle leerlingen van OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ‘e Grins samen (zes
groepsruimten).
Sociaal-cultureel
De fusieschool krijgt de vorm van een kleinschalige streekschool met relatief thuisnabij
onderwijs. Er zijn kansen voor het ontwikkelen van een uniek concept waardoor mensen
zich aangetrokken voelen tot de school. De leefbaarheid in Jubbega-Schurenga staat niet
onder druk. Peuterspeelzaal It Krielhoekje kan blijven bestaan in het gebouw van OBS Mr.
J.B. Kanschool. Er zal extra ruimte moeten worden gecreëerd voor parkeerplekken (op dit
moment is al sprake van een tekort aan parkeerplekken).
Weging scenario
V mogelijkheden voor onderscheidend concept;
V peuterspeelzaal inpandig;
X hoge onderhoudslast;
X wel exploitatietekort OBS De Feart;
X relatief kleine school (risico’s voor de toekomst);
X nog niet helemaal duurzaam;
X behoorlijke kans op leerlingenverlies;
X minder kans fusiefaciliteiten.
3.3

Scenario 5 – locatie OBS De Feart
In dit scenario vindt een gelijktijdige fusie van OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ’e Grins
met OBS De Feart plaats waarbij de school doorgaat op de locatie van OBS De Feart.
Demografisch
Op basis van de leerlingenprognoses van OBS Mr. J.B. Kanschool, OBS Op ‘e Grins en
OBS De Feart en de te verwachten leerlingenstroom, blijft de fusieschool ver boven de
instandhoudingsnorm van de gemeente Heerenveen (67). Als neveneffect van de fusie
bestaat een grotere kans dat leerlingen uitstromen naar de Sevenaerschool of buiten het
huidige schoolbestuur. De verwachting is dat veel ouders kiezen voor kleinschalig
onderwijs.
Economisch
De exploitatiekosten en onderhoudslast van OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ‘e Grins
komen te vervallen. Daarnaast wordt de leegstand bij OBS De Feart fors verminderd en
wordt het exploitatietekort teruggebracht. In dit scenario is een kleinere kans op
fusiefaciliteiten. Verwacht wordt dat minder leerlingen meegaan naar de fusieschool.
De leefbaarheid van plattelandskernen Jubbega-Schurenga en Hoornsterzwaag staat
onder druk. De dichtstbijzijnde school bevindt zich op 3 kilometer afstand. OBS De Feart
blijft in dit scenario een grote school en is daarmee minder kwetsbaar in kwaliteit en
beschikt over meer mogelijkheden op het gebied van taakbeleid en oplossingen bij het
lerarentekort. Dit scenario is duurzaam; de school zal voor zéér lange termijn
levensbestendig zijn.
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Ecologisch en technologisch (huisvesting)
In dit scenario valt winst te behalen op het gebied van duurzaamheid (energie) en het
binnenklimaat. Twee scholen waarbij dit in mindere mate van toepassing is, worden
afgestoten. OBS De Feart is een moderne accommodatie waarbij zaken met betrekking
tot duurzaamheid goed geregeld zijn. Financieel zal dit weinig consequenties hebben,
aangezien het gebouw in eigendom is van verhuurbedrijf WoonFriesland. De huisvesting
is passend en toekomstbestendig.
Sociaal-cultureel
De verwachting is dat een meerderheid van de leerlingen van OBS Op ‘e Grins en OBS
Mr. J.B. Kanschool niet meegaat bij een fusie met OBS De Feart. Het draagvlak lijkt klein.
Men maakt zich zorgen over de leefbaarheid in beide kernen en de schaalgrootte van OBS
De Feart. De vraag is of één relatief groot IKC in deze omgeving het meest passend is.
De aansluiting met zorg en opvang is in dit scenario optimaal; de voorzieningen zijn
binnen OBS De Feart reeds aanwezig. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig voor het
halen en brengen van de leerlingen. Wel kan er enige verkeersdrukte ontstaan door de
toename van het leerlingenaantal op deze locatie.
Weging scenario
V peuterspeelzaal en kinderopvang inpandig;
V geen onderhoudsvraagstuk;
V relatief grote school (minder risico’s voor de toekomst);
V duurzaam (energie);
X zorgen over leefbaarheid in de kernen;
X grote kans op leerlingenverlies;
X minder kans fusiefaciliteiten.
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4

Conclusie

Op basis van de drie uitgewerkte scenario’s en de weging van deze scenario’s, heeft het bestuur
van Ambion een voorkeursscenario benoemd. De keuze voor dit voorkeursscenario ligt ten
grondslag aan de navolgende afwegingen.
Afweging: koers en draagvlak
Er is een afweging gemaakt tussen koers (scenario 5) en draagvlak (scenario 1/scenario 2).
Scenario 5 past het beste binnen de koers van Ambion, gericht op duurzame IKC-vorming. Dit
scenario biedt qua economische overwegingen en levensbestendigheid op de lange termijn de
meeste kansen. Bij de weging van dit scenario werd helder dat de kans op een groot leerlingenverlies bij dit scenario sterk aanwezig is. De MR’s van OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS
Op ‘e Grins gaven aan te verwachten dat de ouderpopulatie van beide scholen behoefte heeft
aan een plattelandsschool en dit niet ervaart bij IKC De Feart.
Op de hele lange termijn zou één IKC in deze omgeving economisch gezien wellicht het meest
rendabel zijn. Ambion wil echter niet alleen economisch kijken maar ook een specifieke vraag
van ouders om een gedifferentieerd aanbod qua scholen te honoreren in de vorm van het
behoud van een kleinere maar wel levensvatbare plattelandsschool. Het draagvlak voor scenario
1 en 2 was daarom groter. Bij deze scenario’s werd verwacht dat de kans op leerlingenbehoud
aanzienlijk groter is. Om tegemoet te komen aan de verwachte behoefte van ouders - hierbij
rekening houdend met gevoelens omtrent leefbaarheid, het mogelijke leerlingenverlies
beperken en ervoor zorgen dat ouders kunnen kiezen uit twee grotere scholen met een eigen
concept in plaats van één IKC - is niet voor scenario 5 (een gelijktijdige fusie van OBS Mr. J.B.
Kanschool en OBS Op ’e Grins met IKC De Feart waarbij de school doorgaat op de locatie van
OBS De Feart) gekozen.
Eén duurzaam IKC in de kern van Jubbega met daarbij een kleinschalige streekschool op korte
afstand, is in deze situatie het meest kansrijk. Bij uitvoering van scenario 1 is het verstandig om
wel een minimumgrens in leerlingen- of groepsaantal voor de fusieschool aan te geven in de
toekomst. Met andere woorden: mocht deze fusieschool op termijn beneden deze grens komen,
dan zou een vervolgfusie aan de orde kunnen zijn.
Afweging: OBS Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ‘e Grins
Er is een afweging gemaakt tussen scenario 1 (fusie OBS Mr. J.B. Kanschool met OBS Op ’e
Grins waarbij de nieuwe school doorgaat op de locatie van OBS Op ’e Grins) en scenario 2 (fusie
OBS Mr. J.B. Kanschool met OBS Op ’e Grins waarbij de nieuwe school doorgaat op de locatie
van OBS Mr. J.B. Kanschool). Bij de vergelijking van beide scenario’s zijn diverse punten die
voor beide locaties gelden. Er verdwijnt een school uit een kern; dit heeft gevolgen voor de
bewoners. Zo heeft de sluiting van de school in beide gevallen gevolgen voor de leefbaarheid
van het dorp, omwonenden, leerlingenvervoer en reistijd, de teams, emoties bij de sluiting van
de eigen school, etc.
Bij de afweging tussen de twee scenario’s spelen naast het voornoemde ook de volgende
aspecten een belangrijke rol:
Draagvlak en potentiële leerlingen
Binnen de werkgroep was meer draagvlak voor scenario 1 dan voor scenario 2. De verwachting
werd uitgesproken dat bij de keuze voor scenario 1 het potentiële leerlingenaantal in de nieuwe
situatie het grootst zal zijn.
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Strategie Ambion binnen voedingsgebied
OBS Op ‘e Grins ligt strategisch gezien aan de rand van het voedingsgebied van Ambion. OBS
Mr. J.B. Kanschool ligt tussen andere scholen van Ambion in. De inwoners van Hoornsterzwaag
en omgeving kunnen bij sluiting van OBS Op ‘e Grins makkelijker kiezen voor een school die
niet behoort tot de scholen van Ambion. Bij de sluiting van OBS Mr. J.B. Kanschool kunnen
ouders kiezen uit diverse scholen van Ambion in de nabije omgeving. Het betreft hier niet alleen
de keuzemogelijkheid van huidige ouders, maar ook van toekomstige ouders.
Financiële gevolgen
De keuze voor het behoud van de locatie van OBS Op ‘e Grins in plaats van de locatie van OBS
Mr. J.B. Kanschool heeft ook een financieel component. Zo is bij OBS Mr. J.B. Kanschool een
grote investering nodig op het gebied van groot (cyclisch) onderhoud in de komende vijf jaar
(meer dan € 450.000,=). De kosten van het groot (cyclisch) onderhoud van OBS Op ‘e Grins
zijn de komende jaren een stuk minder (€ 100.000,=).
Naast het verschil in onderhoudskosten bestaat ook verschil in exploitatiekosten tussen beide
locaties. OBS Mr. J.B. Kanschool heeft zes groepsruimten. OBS Op ‘e Grins heeft vier groepsruimten. Op basis van de huidige leerlingenaantallen en de verwachte krimp in de regio zullen
deze zes groepsruimten niet allemaal gebruikt worden. In het kalenderjaar 2019 heeft OBS
Mr. J.B. Kanschool twee groepsruimten leegstand en OBS Op ‘e Grins één groepsruimte.
Leegstand brengt kosten op het gebied van exploitatie met zich mee, voor langere tijd.
Een belangrijke overweging is dat de locatie van OBS Op ‘e Grins mogelijk te weinig ruimte
biedt indien alle leerlingen in het fusietraject meegaan. De eerste jaren is daarom waarschijnlijk
een extra voorziening nodig. Prognoses wijzen uit dat dit tijdelijk zal zijn. Het plaatsen van een
tijdelijke voorziening is dan een mogelijkheid. Het is niet mogelijk om een vast bedrag aan deze
tijdelijke voorziening toe te kennen. Wel kunnen we twee indicaties geven die gebaseerd zijn op
extra lokalen in de vorm van een unit in de omgeving. Zo kost een unit van netto 44,8 m2
(kleine groepsruimte) € 700,= inclusief btw per maand, en een unit van netto 68,8 m2 (grote
groepsruimte) € 1.375,= inclusief btw per maand. Deze kosten wegen niet op tegen de
onderhoudskosten in combinatie met de kosten voor toekomstige leegstand.
De kosten voor de tijdelijke voorziening zullen waarschijnlijk niet door de gemeente vergoed
worden, omdat het gebouw van OBS Mr. J.B. Kanschool op dat moment leeg zal staan. Het
schoolbestuur zal deze kosten voor haar rekening krijgen.
Parkeergelegenheid
Tot slot is geconstateerd dat OBS Op ’e Grins over meer parkeermogelijkheden beschikt. Dit
gegeven is bij een toenemend aantal brengende en halende ouders relevant.
Conclusie
De voornoemde afwegingen hebben erin geresulteerd dat scenario 1 (een fusie tussen OBS
Mr. J.B. Kanschool en OBS Op ’e Grins waarbij de nieuwe school doorgaat op de locatie van OBS
Op ’e Grins) als meest kansrijke scenario wordt gezien.
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5

Communicatie

Vanaf het najaar van 2017 zijn de MR’s en directies van de scholen in de werkgroep de
Oosthoek in gesprek gegaan over de gevolgen van de krimp. De bestuurder van De Basis heeft
de werkgroep gevraagd om na te denken over kansrijke ontwikkelingen om hiermee om te
gaan. Richting de ouders is gecommuniceerd dat een werkgroep in gesprek is over
ontwikkelingen rondom de scholen in deze regio.
De werkgroep de Oosthoek heeft zich op mogelijke scenario’s georiënteerd en deze uitgewerkt.
In december 2018 is de bestuurder van Ambion op verzoek van de werkgroep aangeschoven. In
gezamenlijkheid zijn de scenario’s verder uitgewerkt en heeft de bestuurder deze gewogen.
In maart 2019 is hierover gecommuniceerd richting de ouders van alle betrokken scholen. In
mei 2019 is gecommuniceerd over het voorkeursscenario en heeft er een ouderavond plaatsgevonden waarop het voorkeursscenario aan de ouders is voorgelegd. Door ouders zijn vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze zijn in juni 2019 schriftelijk beantwoord en
verduidelijkt.

6

Vervolg

Op 28 mei 2019 is het voorkeursscenario aan zowel de ouders van OBS Mr. J.B. Kanschool als
OBS Op ‘e Grins voorgelegd. Op deze avond zijn door veel ouders vragen gesteld. Deze zijn per
brief beantwoord aan alle ouders. Op 13 juni 2019 is door de MR een bijeenkomst
georganiseerd voor alle ouders van OBS Mr. J.B. Kanschool. Tijdens deze bijeenkomst hebben
ouders zorgen geuit en zijn meer vragen gesteld. Afgesproken is dat:
alle vragen, ook de vragen die tussentijds per e-mail binnenkomen, door het bestuur
zullen worden beantwoord.
er een werkgroep Kanschool wordt ingericht die zich buigt over de scenario’s en deze,
met ondersteuning van een neutrale deskundige, nogmaals onder de loep neemt.
Op het moment dat duidelijk is dat het voorkeursscenario ook het meest haalbare scenario is,
kan de MR van de OBS Mr. J.B. Kanschool groen licht geven om verder te gaan met het traject.
Vanaf dat moment kan een intentieverklaring opgesteld en ondertekend worden waarmee de
initiatiefase wordt afgesloten en de planfase van het fusietraject, waarbij een projectgroep
vanuit beide scholen wordt ingericht, van start gaat. Omdat we niet weten of dit groene licht
wel of niet gaat komen, is er op voorhand een aankondiging van het eventueel sluiten van OBS
Mr. J.B. Kanschool naar de gemeente Heerenveen uitgegaan. Dit dient namelijk uiterlijk één
jaar voor sluiting te gebeuren. Het is niet verplicht om dan ook daadwerkelijk te sluiten. Het is
aan het bestuur om een besluit te nemen.
De nieuwe projectgroep neemt de uitwerking en voorbereiding van de fusie op zich en gaat aan
de slag met hoe de school er in de nieuwe situatie uit komt te zien en welke knelpunten
opgelost moeten worden om de fusie op een goede manier te realiseren. Het is belangrijk om te
vermelden dat de beslissing om te fuseren pas aan het eind van dat traject wordt genomen,
waarbij de MR’s instemmingsrecht hebben.
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Nawoord
Door inzicht te bieden in de genomen stappen en afwegingen wil Ambion zo transparant
mogelijk zijn over het gelopen proces. Het hele proces is met grote zorgvuldigheid door zowel
het bestuur van Ambion als de directeuren en MR’s van de betrokken scholen doorlopen. We
begrijpen dat een mogelijke sluiting van een school een grote impact heeft op ouders,
dorpsbewoners en andere betrokkenen. Met behulp van dit procesdocument hopen we de
genomen afwegingen inzichtelijk te maken.
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