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Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Dy’t de trep dweilje wol,
moat fan boppen
ôf begjinne

Museum

Weidum

Boargemaster

Alde klûs fan bank is omboud ta
skatkeamer, dêr’t no kostbere
keatsprizen te besjen binne

‘Fansels giet de sluting fan de
praktyk my oan it hert. Mar foar
de soarch is dit better’

Spulwike begjint freonenaksje
om takomst fan evenemint nei
weryndieling feilich te stellen
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School in Boksum: geen fusie, wel feest

Met een leuke dag voor de kinderen en een reünie voor de ouderen vierde de Otto Clant Skoalle
in Boksum op 16 en 17 juni het
125-jarig bestaan. Ondertussen
blijft de toekomst van de school
onzeker.
Door Bauke Boersma
,,Wy ha twa hiele moaie dagen
hân”, vertelt leerkracht Geertje van
der Zee. ,,De bern ha genoten en
ek de reüny wie in grut sukses.”
Voor de jongste schooljeugd was
een bezoek aan bakker Sybesma
geregeld. Bij de bakker mochten
de kleinsten meehelpen bij het
versieren van de taart. De oudere
kinderen maakten een gps-tocht
door het dorp. ’s Middags was er
een theatervoorstelling van Poppa
P. op het schoolplein. Na afloop
was er op de school een receptie
voor genodigden.
Een dag later stond alles in het
teken van de reünie voor oud-leerlingen en mensen die iets voor de
school hebben betekend. Hiervoor was het organisatiecomité
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uitgeweken naar het dorpshuis.
Dat moest ook wel, want op de
reünie kwamen zo’n 150 mensen af. ,,Dan ha jo wol wat romte
nêdich”, zegt Van der Zee.
De reünisten waren uiteraard
ook welkom op de school, waar
ze konden genieten van oude
foto’s en filmpjes van onder meer
schoolreisjes van vroeger. Ook in
de kerk was een fototentoonstelling ingericht. Liefhebbers konden
onder begeleiding van een gids
ook nog een wandeltocht door
Boksum maken. De dag werd afgesloten met zang. Eerst door de
leerlingen van de Otto Clant Skoalle en daarna door de Sjonggroep
fan Boksum.
Geertje van der Zee werkt al sinds
1984 op de Otto Clant Skoalle.
De school had toen nog een christelijke signatuur. De Christelijke
school in Boksum werd opgericht
in oktober 1892, na een jarenlange voorbereiding. Al in 1869
waren er vergaderingen gehouden ‘om tot oprichting van een
school met de bijbel te komen’,
zo staat in het boekje dat bij het

honderdjarig bestaan
school is gemaakt.
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de

De eerste hoofdonderwijzer van
de school was J. van den Berg. Bij
de opening zaten er 68 leerlingen
in de schoolbanken. Meester Van
den Berg ‘kon prachtig en erg beeldend vertellen’, aldus het zojuist
aangehaalde jubileumboekje. Dit
kwam goed van pas bij vakken
als kerkgeschiedenis, vaderlandse
geschiedenis en aardrijkskunde.
Er is in 125 jaar uiteraard veel veranderd. De school heeft bijvoorbeeld
een andere naam gekregen. In 1984
werd het de Otto Clant Skoalle. De
nieuwe naam verwijst naar de vaandeldrager die in 1586 in de Slag bij
Boksum een heldenrol vervulde.
De naamswijziging viel samen met
de nieuwbouw van de school.
Ook vakinhoudelijk is er veel veranderd. Zo is de Otto Clant Skoalle
sinds 1997 officieel een drietalige
school, met lessen in het Nederlands,
Fries en Engels. Ook voor de allerjongsten. ,,Dat kin bêst. Bern binne
krekt spûnzen. Se nimme automatysk
in hiel soad op”, zegt Van der Zee.

Op zaterdag 1 juli van 14 uur
tot 17 uur openen we op
ludieke wijze ons nieuwe
Gezondheidscentrum
it Kleaster
It Kleaster 1 Wytgaard
Huisartsen Bartels, Bruinsma en Lukkes
Fysiotherapie Axon, Buurtzorg, Apotheek Buitenhove
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De omvorming tot een algemeen
bijzondere
basisschool
vond
plaats in 1993. De school had destijds nog leden en die moesten de
beslissing nemen. De leden gingen
akkoord met de signatuurwijziging omdat de school alleen op die
manier kon voortbestaan. Als
christelijke school werd de opheffingsnorm niet meer gehaald, als
algemeen bijzondere school lukte
dat wel.
Sinds 2011 is de Otto Clant Skoalle
aangesloten bij onderwijsgroep
Fier, een stichting voor openbaar
en algemeen bijzonder onderwijs. Fier kondigde in 2015 aan
dat de school in Boksum in 2016
zou sluiten. De school had op dat
moment 25 leerlingen, te weinig
om open te blijven, aldus Fier.

andere inwoners van het dorp. Dit
leidde tot een nieuw onderzoek,
waarbij werd bekeken of de Otto
Clant Skoalle kon fuseren met cbs
De Reinbôge in Hilaard. De school
in Hilaard valt onder cbo De Greiden en is ook klein.
Twee weken geleden meldde
onderzoeker Antonio de Ruiter
dat de fusie niet doorgaat. De
ouders van beide scholen hebben te weinig vertrouwen in de
toekomstbestendigheid van de
fusieschool. Ze zijn bang dat het
aantal leerlingen op termijn gaat
teruglopen, waardoor de fusieschool slechts voor een korte tijd
houdbaar is.

De voorgenomen sluiting stuitte
op veel verzet van ouders en

Nu de fusie niet doorgaat hoeft dit
volgens De Ruiter niet te betekenen dat de scholen gaan sluiten.
De onderwijskoepels gaan op zoek
naar andere mogelijkheden, liet
hij weten.
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