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Waarom een onderzoek naar fusie?  

 

Van september 2021 t/m april 2022 heeft een uitgebreide verkenning op toekomstgericht 

onderwijs in Aldeboarn plaatsgevonden. Op basis van dit vooronderzoek is geconcludeerd 

dat er onder de betrokkenen draagvlak en toewijding is om het onderwijs in Aldeboarn 

ook op de lange termijn goed te kunnen aanbieden. Het voorkeursscenario om dit te 

realiseren is tijdens de ouderavonden op 14 november jl.  met jullie besproken: Stichting 

Ambion en PCBPO Leeuwarden hebben besloten onderzoek te doen naar de ontwikkeling 

van een samenwerkingsschool die wordt gevormd door een fusie van De Boarne en De 

Finne. Het proces en het tijdpad van het onderzoek naar de fusie zijn tijdens de 

ouderavonden met jullie gedeeld.  

 

In dit infobulletin blikken we even kort met jullie terug op de aanleiding voor het 

onderzoek naar de fusie. De scholen hebben te maken met toekomstige leerlingenkrimp. 

Het leerlingenaantal in de onderbouw en de te verwachten peuters compenseren de 

uitstroom niet. Om ook op de lange termijn hoogwaardig kwalitatief onderwijs voor alle 

kinderen in het dorp aan te kunnen bieden wordt op dit moment proactief nagedacht 

over het bundelen van krachten. Daarnaast hebben beide scholen hebben te maken met 

verouderde huisvesting. In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staan de ontwikkelingen 

en ambities beschreven die invloed hebben op de huisvesting. De maatregelen in dit IHP 

voor Aldeboarn zijn nieuwbouw op nader te bepalen locatie voor één schoolgebouw, met 

ruimte kinderopvang en een gymzaal.  

 

Een grote meerwaarde van een fusie voor de kinderen is dat er meer leeftijdsgenoten 

zijn en dus meer keuzemogelijkheden voor vriendschappen. De verwachting is dat dit 

ook zal zorgen voor meer eenheid in het dorp. 

Naar verwachting kunnen er door de samenvoeging van de kinderen ook enkele groepen 

(in plaats van combinatiegroepen) worden geformeerd en kunnen taken van de 

teamleden over meer mensen worden verdeeld. Dit heeft een positief effect op de 

werkdruk 

 

 

Start projectgroep 

Op 30 november is de projectgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Daarmee is het 

onderzoek naar de fusie van start gegaan! De projectgroep bestaat uit beide directeuren 

en twee leerkrachten, ouders en MR-leden van de twee basisscholen. Hun rol is input 

leveren voor het fusieonderzoek en het zorgvuldig volgen van het proces. In totaal komt 

de projectgroep 5 keer bij elkaar.  

 

Tijdens de eerste bijeenkomst is met elkaar gesproken over de stappen die we in het 

onderzoek doorlopen, de vragen die er zijn bij ouders/verzorgers en teamleden en welke 

Deze nieuwsbrief verschijnt dit schooljaar meerdere keren. We willen hiermee 

ouders/verzorgers en teamleden op de hoogte houden over het onderzoek naar een fusie 

tussen OBS de Boarne en CBS de Finne 
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onderwerpen als eerste uitgedacht en -gewerkt moeten worden. De onderwerpen die als 

meest belangrijk zijn aangemerkt zijn: 

 Identiteit  

 Onderwijs(organisatie) en schoolconcept  

 Huisvesting (locatie voor de nieuwbouw is nog onbekend) 

Deze onderwerpen worden verder besproken in kleinere werkgroepen (hiervoor zijn we 

nog op zoek naar ouders/verzorgers en teamleden).  

 

Gezocht! Ouders/verzorgers voor de werkgroep identiteit 

Voor het vraagstuk ‘identiteit’ zoeken we op dit moment enthousiaste ouders/ verzorgers 

(en teamleden) om deel te nemen aan een werkgroep. De verwachting is dat de 

werkgroepen 2-3 keer bij elkaar komen. Identiteit is het profiel van een school; waar 

staat de school voor? Dit wordt vaak uitgedrukt in termen van wie zijn wij, voor wie zijn 

wij en waar willen wij voor gaan? De werkgroep gaat hierover met elkaar in gesprek, 

onder leiding van een externe specialist, Aafke Reinders. Welke overeenkomsten en 

verschillen zien we tussen de identiteiten van beide basisscholen?  

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep voor het onderwerp ‘onderwijs(organisatie) en schoolconcept’ wordt 

ingevuld door de teamleden van beide basisscholen. Voor het onderwerp huisvesting 

zullen op termijn ook ouders worden gevraagd om deel te nemen in een werkgroep. Dat 

is op dit moment nog niet aan de orde.  

 

Vooruitblik en tijdpad  

Voor de helderheid lijkt het ons goed om nog even het tijdpad op hoofdlijnen weer te 

geven. 

Projectgroepbijeenkomsten Nov t/m mei 2022-2023 

Werkgroepbijeenkomsten Dec t/m april 2022-2023 

Verzamelen resultaten Mei 2023 

Ouderavond presenteren concept fusieschool Juni 2023 

Afronden rapportages en verdere uitwerking Juni 2023 

Advies en instemmingstraject MR’s Juni/Juli2023 

Definitief besluit Ambion en PCBO Leeuwarden Juli 2023 

 

Pas aan het eind van het traject kan een definitieve beslissing worden genomen, waar 

het College van B&W advies op kan geven en de MR’s kunnen instemmen met de fusie.  

 

De volgende projectgroep vindt plaats op 18 januari 2023. Kort daarna ontvangt u weer 

een informatiebulletin. 

 

 

Vragen of opmerkingen? 

Wil je meedenken over het onderwerp identiteit en hoe dit vorm te geven bij een 

samenwerkingsschool? Geef je dan op voor de werkgroep. Dit kun je doorgeven aan Nynke 

Venema of Tineke de Jong 
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Wil je meer weten over het onderzoek naar de fusie? Neem dan gerust contact op met de 

directie of de één van de projectgroepleden.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

De Projectgroep ‘Onderzoek naar fusie Aldeboarn’ 

 

Tineke de Jong, Nynke Venema, Wieke de Jong, Marloes Zwaagstra, Elianne de Jong, 

Aizo Spijkstra, Duco Kramer, Ellen Bangma 


