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Vorig schooljaar zijn de dorpsbewoners, directie van de de Stjelp in Baard en de
Krunenstrobbe in Jorwert en de MR-en met elkaar in gesprek gegaan om na te denken over
een vernieuwend onderwijsconcept voor de regio. Aanleiding hier toe was de teruglopende
leerlingenaantallen in deze krimpregio. Na een zorgvuldig proces is er gezamenlijk besloten
om per 1 augustus 2021 een Regioschool te openen in Baard door middel van een fusie
tussen de Krunenstrobbe en de Stjelp.
Na de zomervakantie zijn we gestart met bijeenkomsten voor leerkrachten en ouders en
activiteiten voor de leerlingen. In september is de projectgroep ‘ontwikkeling Regioschool’
van start gegaan. Leerkrachten, ouders en directie van beide scholen nemen deel aan deze
projectgroep. Anita Pasma, Jaap van der Tuuk, Sandra Heslinga en Marije de Jong nemen
deel namens de Krunenstrobbe. Klaas Bouma, Anke Roorda, Sjoukje de Jong en Jetske
Hettinga zitten in de projectgroep namens de Stjelp. De projectgroep heeft als opdracht om
alle consequenties van de fusie in kaart te brengen en te verwerken in een rapportage. Het
gaat hierbij onder andere over het onderwijs aan de leerlingen, maar ook over personele
consequenties en huisvesting. Voor het uitwerken van concept, vervoer en opvang zijn er
werkgroepen gevormd.
De werkgroep concept gaat invulling geven aan het unieke en onderscheidende concept van
de regioschool. Hiervoor is op 23 september in Baard een ouderavond georganiseerd.
Ouders zijn uitgenodigd om hun ideeën en wensen te delen over het schoolconcept. Na deze
avond gaan de teams en de diverse werkgroepen met de input aan de slag om het onderwijs
en concept verder uit te werken.
Voor de werkgroep vervoer is gesproken met de voorzitter van GrienEko. De voorzitter heeft
aangegeven de dorpsbelangen te willen benaderen om het vraagstuk rondom vervoer door
te spreken. Deze werkgroep gaat aan de slag met een breder vraagstuk dan alleen het
vervoer van en naar de Regioschool. Zij gaan zich ook bezig houden met veilige fietsroutes
tussen de dorpen.
Voor de werkgroep kinderopvang gaan we eerst inventariseren wat de behoeftes hiervoor
zijn. Op basis van deze resultaten gaan we in gesprek met verschillende
kinderopvangorganisaties.
Op 10 februari 2021 presenteren wij het uitgewerkte concept aan de ouders. Aan het eind
van het traject kan de definitieve beslissing worden genomen, waar het College van B&W
advies op kan geven en de MR-en kunnen instemmen met de fusie.
De projectgroep wil ervoor zorgen dat niet alleen ouders, maar ook de regio op de hoogte
wordt gehouden van de ontwikkelingen van onze Regioschool. Dit doen we door de
infobulletins via meerdere kanalen te verspreiden. De infobulletins en het tijdspad (zoals
verschijningsdata van de komende infobulletins) zijn altijd terug te lezen op de websites van
de scholen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de projectgroepleden.
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