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Gemeenteraad Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

Betreft de sluiting van scholen in Tytsjerksteradiel
Geachte college,
Zoals u weet z¡jn we al geruime tijd in gesprek over het in stand houden van een schoolvoorziening in de
dorpen van Tytsjerksteradiel. Door de terugloop van aantal leerlingen staan de schoolvoorzieningen in
een aantal dorpen onder druk. lk verwijs hierbij ook naar de nota 'Toekomstige spreiding van
kindvoorzieningen' die de gemeenteraad heeft besproken als basis voor het te voeren beleid.
De gesprekken hebben in een

viertal dorpen goede resultaten opgeleverd. Na instemming van de
medezeggenschapsraden en schoolraden van OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel starten ln het
komende schooljaar de fusieonderzoeken van de scholen in de dorpen Eastermar, Jistrum, Tytsjerk en
Noordbergum.
Er komen dan, op voorwaarde van een posit¡eve besluitvorming, informele ontmoetingsscholen

tot

stand waar de nadruk ligt op een identiteitsrijke school waar zowel didactisch, pedagogisch en
levensbeschouwelijk een herkenbare school voor ouders ontstaat. De levensbeschouwelijke principes
van zowel het openbaar als christelijk onderwijs krijgen een plek op deze scholen.
De wetgeving schr'rjft voor dat deze scholen formeel worden ondergebracht bij en van de besturen. De
school in Tytsjerk zal worden ondergebracht bij Furore, de andere scholen bij PCBO Tytsjerksteradiel. Dit
betekent dat OPO Furore de gemeente informeert op basis van art.159 van de Wet op het Primair
Onderwijs over de opheffing van de scholen in Eastermar, Jistrum en Noardburgum. Naar verwachting
zullen de scholen in Jistrum en Eastermar per 1-8-2018 worden opgeheven en die van Noardburgum
met ingang van 1-8-2019. Als er geen sprake is van een positieve besluitvorming aangaande de fusies
door de besturen, dan zal Furore zich opnieuw bezinnen over de toekomst van de betreffende school.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en hoor graag uw verdere reactie.
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