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School dichtbij is
niet noodzakelijk

tegast

O mstreeks 1990 heeft de
staatssecretaris van
Onderwijs Jacques Walla-

ge tijdens een bijeenkomst voor
besturen van christelijke basis-
scholen gezegd, dat een school
minimaal 200 leerlingen diende
te hebben. Dit zou voor de ge-
meente het Bildt betekend heb-
ben dat er maar twee scholen
zouden overblijven: ’t Fonne-
mint en CBS De Slotschool, beide
in Sint Annaparochie.

De kleine bijzondere (christe-
lijke) scholen voelden zich be-
dreigd en in de jaren hierna
ontstond een streven om per
gemeente de scholen onder één
bestuur te brengen. Zo werd in
1995 in de gemeente het Bildt de
Vereniging voor christelijk basis-
onderwijs opgericht voor Sint
Annaparochie, Minnertsga, Sint
Jacobiparochie, Nij Altoenae,
Vrouwenparochie en Oudebildt-
zijl. Het bijzonder onderwijs zou
door deze besturenfusie zijn
gewaarborgd. Dit was de reden
dat het bestuur van de Slot-
school te Sint Annaparochie
akkoord ging met deze fusie.

Na de invoering van de lump-
sum-financiering in 2006 (geld-
bedrag per leerling) kregen de
besturen van zowel het open-
baar als bijzonder onderwijs
problemen om de kleine basis-
scholen in stand te houden.

Vrouwenparochie kreeg in
2012 de eerste samenwerkings-
school in de gemeente het Bildt.
Deze werd ondergebracht bij het
bestuur van het openbaar on-
derwijs, Fier. In Oudebildtzijl zal
de tweede samenwerkingsschool
komen, die onder het bestuur
komt van het christelijk basison-
derwijs in de gemeenten het
Bildt/Leeuwarderadeel. De Ver-
eniging voor christelijk basison-
derwijs in het Bildt en de Vereni-
ging voor christelijk basisonder-
wijs in Leeuwarderadeel zijn in
2012 gefuseerd.

niet noodzak
De gemeente het Bildt heeft

reeds geld gereserveerd voor een
derde samenwerkingsschool in
Sint Jacobiparochie, die dan weer
onder het bestuur van het open-
baar onderwijs zou vallen.

Het bovenstaande is natuur-
lijk niet zo’n aardige constructie.
Daarom ligt er nu een voorstel
om te komen tot één bestuur
voor openbaar en christelijk
basisonderwijs, een samenwer-
kingsbestuur! Dit betekent dat
er na 150 jaar geen bestuur voor
christelijk basisonderwijs meer
zal zijn in de gemeente het Bildt,
tenzij leden, ouders, personeel,
medezeggenschapsraden etcete-
ra dit voorgenomen besluit tot
fusie zullen afwijzen.

Volgens de besturen van het
openbaar en bijzonder onder-
wijs zal de identiteit gewaar-
borgd blijven, maar in de prak-
tijk zal deze afspraak mijns
inziens snel verwateren.

Ik had liever gezien, dat het
bestuur van de Vereniging voor
christelijk basisonderwijs het
Bildt een paar jaar geleden sa-
menwerking had gezocht met de
besturen voor christelijk basis-
onderwijs in Menaldumadeel en
Franekeradeel, gezien de toe-
komstige gemeentelijke herinde-
ling. Ik heb het bestuur hier toen
ook op gewezen.

Verder vraag ik me af hoe lang
de kleine samenwerkingsscho-
len in stand kunnen worden
gehouden. Gezien de ontwikke-
lingen schat ik dat hooguit op
tien tot twintig jaar en dan volgt
concentratie: één grote school in
het kerndorp (zie ontwikkelin-
gen in het buitenland). Ik ben
van mening dat de besturen
(openbaar en bijzonder) nu
reeds tot concentratie hadden
moeten overgaan.

Dat door het verdwijnen van
de kleine scholen de basis weg-
valt onder een leefgemeenschap
van een dorp, betwijfel ik. De
bakker, de slager, kruidenier,
kapper etcetera zijn al verdwe-
nen uit de kleine dorpen.

Men gaat voor boodschappen
naar een grotere kern, maar de
school moet blijven, wordt vaak
gezegd. Kleine kernen zijn ook
zonder school springlevend. Een
goed verenigingsleven, elkaar
kennen, elkaar helpen, dat is
nodig om als dorp levend te
blijven. Een school dichtbij is
wel gemakkelijk, maar niet
noodzakelijk.

noodzakelijk
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In Sint Jacobiparochie is de der-
de samenwerkingsschool op het
Bildt gedacht. FOTO LC


