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Herstart school De
Syl na turbulent jaarSyl na t
MARIA DEL GROSSO

De tweede samenwerkingsschool in
de gemeente het Bildt maakte een
minder soepele start dan de eerste in
Vrouwenparochie. Wethouder Nel
Haarsma van het Bildt sprak gisteren
bij de opening van ,,in turbulint jier.
Dat hat sear dien en der binne min-
sken teloarsteld.’’

De christelijke school De Korenaar
en de openbare De Oprel vormen
sinds het schooljaar 2014/2015 een
samenwerkingsschool. Begin dit
jaar trokken ze in het verbouwde
pand van De Korenaar na een tijde-
lijk verblijf in De Oprel.

OUDEBILDTZIJL De Syl is de naam
van de samenwerkingsschool in
Oudebildtzijl die met deze nieuwe
naam een nieuwe start maakt.

turbulen
Ouder Tim van
Baaren bedacht de
naam, dat verwijst
naar oud sluisje

Aan de verhuizing werd geen
ruchtbaarheid gegeven omdat de
school net een conflict tussen ou-
ders en team achter de rug had. Aan-
leiding was het vertrek van een ge-
liefde juf. De school ging noodge-
dwongen een dag dicht. Inmiddels is
er een nieuwe directeur, Mindert
Wouda, aan de slag. Hij stelde giste-
ren ook alle nieuwe teamleden voor.

Ouder Tim van Baaren bedacht de
naam, verwijzend naar een sluisje
van vroeger. Een sluis vormt een ver-
binding en zo moet deze school een

verbinding worden tussen de twee
vroegere scholen en tussen jong en
oud. De schooldeuren ziet Van Baar-
en als sluisdeuren die voor je open
gaan als je vier bent en achter je
dicht gaan als je een brugklasser
wordt. Ook doet de naam denken
aan het Nederlandse ‘ziel’ en dat is
wat de school moet zijn voor een
dorp, het middelpunt en de kern.

Burgemeester Gerrit Krol hielp sa-
men met de jongste en de oudste
leerling mee bij de onthulling. Hij
zat 64 jaar geleden op dezelfde
school. Die is vanwege het samen-
gaan grondig verbouwd door archi-
tectenbureau Johan Sijtsma. Hij
lichtte toe dat hij wel de hoogte in
moest omdat aan geen enkele kant
van de oude Korenaar ruimte was
voor uitbreiding. Binnenin is alles
gesloopt en opnieuw ingedeeld.
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