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Ook stalling mogelijk

Na sluiting school worden kinderstemmetjes op straat gemist
Lollum – Het opruimen op de 
christelijke basisschool De Giel-
guorde in Lollum is al een paar 
weken bezig. Het afsluitings-
programma voor de komende 
dagen is geregeld, de expositie 
over meer dan 140 jaar christelijk 
onderwijs is ingericht. De kin-
deren mochten al een ochtend 
meedraaien op It Fûnemint in 
Wommels. Daar gaan ze na de zo-
mervakantie naar toe. Ze hebben 
er zin in. 

Door Hinne Bokma

De school in Lollum gaat dicht. 
Er zijn te weinig leerlingen om te 
kunnen voortbestaan. Nog maar 
24 leerlingen en het komend 
schooljaar zouden er maar twin-
tig overblijven. Daarmee komt de 
school onder de ophef� ngsnorm 
van 23 kinderen terecht. Ouders en 
leerkrachten  betreuren de sluiting. 
Het zijn vooral de ‘pakes en bep-
pes’ in het dorp die het er moeilijk 
mee hebben. De sluiting geeft hen 
een weemoedig gevoel, jaren gele-
den gingen zij er immers ook naar 
deze school. ,,Straks missen zij de 
kinderstemmetjes op het dorp”, 
zegt directeur Inge Wildschut van 
De Gielguorde.

Ruimtegebrek
Hoe snel kan het gaan. Een jaar 
of tien geleden zag de toekomst 
van de christelijke basisschool 
in Lollum er nog � orissant uit. 
De school telde 46 leerlingen en 
kampte met ruimtegebrek. De 
protestants-christelijke scholen-
koepel CBO Wûnseradiel, waartoe 
De Gielguorde behoorde, werkte 
ruimhartig mee aan de renovatie 
van het schoolgebouw in Lollum 
en ook de gemeente stelde geld 

beschikbaar voor de verbouwing 
tot brede school. Naast de basis-
school vond de peuterspeelzaal De 
Stipkes, de bibliotheek en de tus-
senschoolse opvang onderdak in 
het gebouw. Op 13 november 2008 
was de feestelijke ingebruikname.
Nog geen vijf jaar later schrok direc-
teur Wildschut van de prognoses, 
die een verder dalend leerlingen-
aantal lieten zien. Het duurde niet 
lang of de eerste gesprekken over 
de sluiting van de school stonden 
al op de agenda. De bibliotheek 
was al vertrokken, de peuterspeel-
zaal ging dicht. Ouders van de MR 

en de OR hebben met alle andere 
ouders, gesteund door het team 
en de Stichting, uitgebreid gespro-
ken over een gemeenschappelijke 
sluiting. Dit om het sneeuwbalef-
fect van vertrekkende leerlingen te 
voorkomen. Uiteindelijk werd de 

knoop doorgehakt, per 1 augustus 
2017 zou de schooldeur de� nitief 
dichtgaan.
Zover is het nu. Op 18 juli is de 
laatste schooldag, dan vindt de 
of� ciële sluiting plaats. Vier kinde-
ren gaan na de zomervakantie naar 

het voortgezet onderwijs, twintig 
kinderen gaan naar It Fûnemint 
in Wommels. ,,De bern binne der 
wol klear foar. Se kinne guon bern 
op de skoalle fan Wommels”, zegt 
Jacob Meint Postma, voorzitter van 
de Medezeggenschapsraad. ,,We 
zijn er trots op dat alle leerlingen 
naar dezelfde school gaan”, vult 
directeur Wildschut aan. “En dat 
we daarmee een volwaardige fusie 
met de school in Wommels kun-
nen aangaan.”

Individuele aandacht
,,Groep drie telt nog maar een leer-
ling”, aldus Wildschut. Ze geeft 
aan dat het belangrijk is dat er 
meerdere leerlingen in een groep 
zitten, vooral ook in de hogere 
groepen. ,,Dan kunnen ze van 
elkaar leren. Sparren. Dat missen 
ze hier.” Voordeel is dat er op de 
Gielguorde veel individuele aan-
dacht is voor de kinderen. Dat kan 
ook weer een nadeel zijn, er kan 
ook zoveel individuele aandacht 
zijn, dat ze het  groepsproces met 
leeftijdsgenoten missen, zo stelt 
de directeur. 

Over de toekomst van het gebouw 
is nog weinig bekend.  Het pand 
is eigendom van de gemeente 
Súdwest-Fryslân. Het dorp is al 
uitgenodigd om met ideeën te 
komen. Het zou zich bijvoorbeeld 
goed lenen voor seniorenapparte-
menten. ,,As it mar net ferpaupert.”

Lollumer dominee wist van aanpakken
Met de sluiting van De Gielguorde 
komt er in Lollum een einde aan 
141 jaar christelijke onderwijs. In 
de negentiende eeuw stond er in 
het dorp al een openbare school, 
die in 1840 zo’n 25 leerlingen telde. 
Maar bijna geheel Lollum was des-
tijds orthodox-hervormd. Het was 
dan ook niet zo verwonderlijk dat 
er halverwege de negentiende eeuw 
gepraat werd over de oprichting van 
een christelijke school.
Het kwam er maar niet van. Men 
was in Lollum niet zo voor nieu-
wigheden.  De kinderen gingen 

naar de zondagsschool en er was 
een jongelingenvereniging. In 
1875 deed ds. J. Langhout zijn 
intrede. Hij was een man van 
aanpakken, want de dag na zijn 
intrede belegde hij al een bijeen-
komst, waar gesproken werd over 
de oprichting van een christelijke 
school. Nog dezelfde avond kwam 
het tot de oprichting van de Vereni-
ging voor Christelijke Nationaal 
Onderwijs. Op 24 augustus 1875 
werd de eerste steen gelegd en op 
17 januari 1876 vond de of� ciële 
opening van de school plaats. Tot 

1950 werd in het gebouw les gege-
ven. In dat jaar betrok de school 
een nieuw pand, het oude school-
gebouw kreeg de functie van 
dorpshuis.
Na de komst van de christelijke 
lagere school was het binnen enkele 
jaren afgelopen met de open-
bare school. Er waren te weinig 
leerlingen. Geruime tijd telde de 
christelijke school meer dan hon-
derd leerlingen. In de oorlogsjaren, 
toen er in Lollum veel onderduik-
kinderen verbleven, waren er zelfs 
150. 

Werkgroep:  in 2018 glasvezel in buitengebied
Mantgum - De werkgroep Lit-
tenseradiel op Glas wil bij vol-
doende belangstelling eind 2017 
starten met de aanleg van glas-
vezel in het gehele buitengebied 
van Littenseradiel. Voor de aan-
leg van het glasvezelnetwerk wil 
de werkgroep samenwerken met 
Fryslân Ring, de coöperatie die 
al glasvezel heeft aangelegd in de 
vijf dorpen Itens, Rien, Lytsewier-
rum, Hinnaard en Hidaard.

Wat heeft de werkgroep voor ogen: 
een glasvezelnetwerk, snel internet, 

een vaste telefoonverbinding en de 
mogelijkheid om via internet tv 
te kijken voor een prijs die in de 
buurt ligt van wat de mensen nu 
maandelijks kwijt zijn maar dan 
met een supersnelle verbinding en 
een goede beeldkwaliteit.
Het streven van de werkgroep is 
altijd geweest om nog in de oude 
gemeente Littenseradiel glasvezel 
te realiseren. Dat gaat lukken als 
er voor 21 juli voldoende aanmel-
dingen zijn. Mensen kunnen zich 
aanmelden op www.littenseradiel.
opglas.nl.

Het is geen de� nitieve aanmelding 
maar een behoeftepeiling. Bij 70% 
aanmeldingen gaat de werkgroep 
door, hoe meer aansluitingen hoe 
lager de maandlasten.
Uitgebreide informatie is te vin-
den op www.littenseradiel.opglas.
nl of op www.facebook.com/
LittenseradielopGlas.
Op 18 juli is er een infoavond in  
MCF De Helling in Winsum, waar 
Fryslân Ring en Littenseradiel op 
Glashun plannen presenteren. Er 
is uitgebreid tijd voor vragen. De 
avond begint om 20.00 uur.

Samen met directeur Inge Wildschut bekijken enkele kinderen een fotocollage. De expositie is op donderdag van 
16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 14.00-17.00 uur nog te bezichtigen.


