
 
 

 

 
NIEUWSBRIEF TOEKOMST BASISONDERWIJS 

IN DONKERBROEK 
 
Wolvega, Nijbeets, Donkerbroek,  

28 maart 2017 

Geachte ouder(s) en verzorgende(n), 

Afgelopen weken hebben er wat berichten in de regionale pers gestaan over de toekomst 

van het basisonderwijs in Zuidoost Friesland. Middels deze extra nieuwsbrief willen wij u 

hierover informeren. 

De afgelopen 10 jaren is het leerlingenaantal van de basisscholen in Opsterland en Oost- 

en Weststellingwerf gedaald met 1500 leerlingen. Op basis van de geboortecijfers van de 

afgelopen 4 jaar verwachten we voor de komende jaren nog eens een daling met 800 

leerlingen. Van 8300 leerlingen in 2006 naar 6000 leerlingen in 2020.  

Nu ontvangt elke school kleiner dan 145 leerlingen de kleine scholentoeslag. Dit is een 

extra budget om voldoende personeel op een school te benoemen zodat er geen 

onwerkbare klassencombinaties ontstaan. Op landelijk niveau worden ideeën uitgewerkt 

om deze bekostiging van scholen met minder dan 145 leerlingen te “moderniseren”. Dat 

betekent dat het huidige verschil van bekostiging tussen kinderen van kleine scholen en 

grote scholen mogelijk verdwijnt. Wij willen de mogelijke effecten hiervan in beeld 

brengen en ons daarop voorbereiden.  

De schoolbesturen van openbaar en protestant-christelijk basisonderwijs in de 3 

gemeentes hebben de handen ineen geslagen en gaan samen proberen een antwoord te 

vinden op het probleem van deze krimp in onze gemeentes én de nieuwe bekostiging.  

Het doel van deze samenwerking is te komen tot een kwalitatief, betaalbaar, bereikbaar 

en duurzaam onderwijsaanbod van basisonderwijs in Zuidoost Friesland. Om dit te 

realiseren hebben de schoolbesturen succesvol een aanvraag bij het Ministerie van OCW 

gedaan om een procesbegeleider aan te stellen. De burgemeesters van de 3 gemeentes 

hebben deze aanvraag mede ondersteund. De procesbegeleider zal de schoolbesturen 

adviseren en ondersteunen bij het opstellen van genoemd plan. 

De schoolbesturen die de aanvraag gezamenlijk hebben gedaan zijn: 

 Stichting Comprix (openbaar basisonderwijs in Opsterland en de Stellingwerven); 

 De Tjongerwerven (stichting protestant-christelijk onderwijs in de Stellingwerven 

en Heerenveen); 

 VCSO (vereniging christelijke scholen in Opsterland). 

 

Wat gaat dit betekenen?  

Een voor alle kinderen goed bereikbare school die robuust genoeg is om onderwijs te 

verzorgen dat kinderen voorbereidt op de 21e eeuw. We staan voor de uitdaging 

enerzijds (waar dat kán) scholen samen te brengen én anderzijds er voor te zorgen dat 

er voor ouders iets te kiezen valt.   



We gaan de mogelijkheden verkennen kleine scholen samen te brengen om daarmee een 

levensvatbare school in de omgeving te behouden. Momenteel zijn er dergelijke 

initiatieven in gang gezet in Steggerda en De Blesse.  

In Munnekeburen en Tjalleberd stonden tot voor kort in elk dorp twee basisscholen (een 

openbare en een christelijke). De scholen zijn opgegaan in één dorpsschool. In Tijnje zijn 

de voorbereidingen om te komen tot één identiteitsrijke basisschool per 01-08-18 zo 

goed als afgerond. We gaan onderzoeken of dit ook in andere dorpen in Zuidoost 

Friesland een haalbaar en kansrijk perspectief is.  

In de grote dorpen Oosterwolde en Wolvega zal het aantal scholen mogelijk teruglopen. 

In Gorredijk heeft dat al plaatsgevonden en is het aantal basisscholen van 5 terug 

gegaan naar 3. 

De gesprekken tussen de schoolbesturen hebben op dit moment nog een verkennend 

karakter; toch worden er ook wel concrete gedachtes verwoord. Zodra dit leidt tot eerste 

(voorzichtige) stappen worden de medezeggenschapsraden, ouders en teams 

vanzelfsprekend bij het proces betrokken.  

Wat gaat dit betekenen voor Donkerbroek?  

En die eerste voorzichtige stappen zijn inmiddels gezet in Donkerbroek.  De afgelopen 

weken zijn de bestuurders van De Tjongerwerven en van Comprix in gesprek gegaan met 

directie, teams en medezeggenschapsraden van De Peggebult en ‘t Startblok. Bij deze 

gesprekken hebben we de mogelijkheden geschetst om per 1 augustus 2018 te komen 

tot één identiteitsrijke dorpsschool in Donkerbroek. Het gebouw van ’t Startblok zal 

daartoe worden uitgebreid met extra lokalen.  

Hoewel er nog verschrikkelijk veel vragen moeten worden beantwoord, hebben de 

directies, de teams en de medezeggenschapsraden van de beide scholen in Donkerbroek 

zich positief uitgesproken over een nadere verkenning van dit traject. En daarbij behoort 

natuurlijk ook het beslis- en medezeggenschapstraject.  

De informatie die u in deze nieuwsbrief krijgt is niet heel uitgebreid. Er is nu ook nog niet 

zo veel meer te vertellen. Toch stellen we in deze fase uw mening en input op prijs. En 

hebben wíj de gelegenheid u iets uitgebreider te informeren over het hoe en waarom van 

het initiatief te komen tot één identiteitsrijke school in Donkerbroek.  In overleg met de 

directie, teams en medezeggenschapsraden ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor 

een informatiebijeenkomst.  

We hopen u hiermee in eerste instantie in voldoende mate te hebben geïnformeerd. 

Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact 

met ons opnemen. We zijn via ons Stafbureau in Wolvega te bereiken (0561 691777 of 

info@comprix.nl). 

Met vriendelijke groet,  

mede namens de bestuurder van de Tjongerwerven (dhr. Alfred Vos),  

Sake Saakstra en Jan Veenstra 

Raad van bestuur Stichting Comprix 


