VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN
MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN
POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN
TEL.: 058-2130350
FAX.: 058-2131681
E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING gehouden op dinsdag 23 juni 2015 in het
verenigingsgebouw van PCBO Leeuwarden e.o., Marg. de Heerstraat 2 in Leeuwarden.
Aanwezig: 11 leden (inclusief bestuur), directeur-bestuurder, hoofd Centrale Dienst, notulist
Afwezig met kennisgeving: M. Akkerman, P. Fokkens, I. Krikke

1. Opening door de voorzitter Maroesja Meuleman
De voorzitter Maroesja Meuleman opent de vergadering met het gedicht ‘In ieder mens’.

2. Notulen van de ledenvergadering van PCBO Leeuwarden van 24 juni 2014
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Jaarrekening PCBO Leeuwarden e.o. 2014 en accountantsverklaring over 2014
Directeur-bestuurder Hans Greidanus geeft een toelichting op de jaarrekening van 2014.
Met enige trots wordt het jaarverslag gepresenteerd, vooral kijkend naar het resultaat. Er is een
stabiele koers in de vereniging. De voorgenomen investeringen en nog meer hebben we kunnen
realiseren. Het was ook spannend, dit had te maken met de invloeden van Passend Onderwijs.
Verder hebben we een nieuwe accountant Flynth, de ‘huisaccountant’ van OSGMetrium, zij doet
voor meerdere schoolbesturen de controle.
De continuïteitsparagraaf is er om tijdig risico’s in beeld te krijgen, een blik in de toekomst.
Het Herfstakkoord: deze middelen zijn als lasten in 2014 opgevoerd en gaf de begroting een negatief
beeld. Het Herfstakkoord is gebruikt als impuls voor beleidsmatige keuzes.
Kengetallen, weerstandsvermogen mooi resultaat. Bij risico’s voldoende om te kunnen dekken.
Per 1 januari 2015 ging de werkkostenregeling in, dit is via de route GMR door het bestuur
vastgesteld.
Vervangingsfonds: we betaalden veel meer premie dan werd gedeclareerd. We hebben er daarom
voor gekozen om een aanvraag te doen voor het Eigen Risico Dragerschap. Dit is per 1 augustus 2015
toegekend.
Op dit moment tellen we meer dan 3300 leerlingen, dit heeft ook weer tussentijds een aanzienlijke
groeiformatie opgeleverd.
Wet werk en zekerheid, de ketenbenadering is erg ongelukkig voor de onderwijssector. Maximaal 3
contracten en dan een half jaar geen aanstelling binnen hetzelfde bestuur is complex. Verder
moeten we rekening houden met de transitievergoeding.
Ook het onderhoud van gebouwen is per 1 januari 2015 rechtstreeks bij de besturen komen te
liggen.
Conform het protocol in het traesurystatuut is besloten om de portefeuille met beleggingen te
verkopen, er is een koerswinst gerealiseerd. Daarnaast hebben we zo afscheid genomen van
achtergestelde beleggingen.
De ledenvergadering heeft verder geen vragen.
De accountant heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd.
Hierna stelt de directeur-bestuurder de jaarrekening 2014 vast. Het toezichthoudend bestuur stemt
hiermee in en keurt de jaarrekening 2014 goed. Aan het bestuur wordt door de algemene
ledenvergadering decharge verleend.
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4. Bestuursverkiezing
Hans-Paul v.d. Snee is aftredend en niet herkiesbaar.
Vacature
De nieuwe kandidaten David Schalkwijk en Jan Bakker worden voorgedragen en stellen zich voor.
De voorzitter vraagt aan de ledenvergadering of zij mondeling kunnen instemmen met de
voordracht. De algemene ledenvergadering geeft hiervoor toestemming en de nieuwe bestuursleden
worden unaniem en onder applaus benoemd in het bestuur.
Hans-Paul wordt bedankt voor de jarenlange inzet, het waren eerst roerige en later rustiger jaren, dit
is een goede fase om afscheid te nemen. Veel succes en geluk voor de toekomst toegewenst.
Hans-Paul wil na ruim 7 jaarbestuurslid zijn bijzondere waardering uitspreken voor de mensen die in
het basisonderwijs werken, er is veel passie voor kinderen. Hij wenst de nieuwe bestuursleden succes
toe.

5. Highligts 2014 en actuele ontwikkelingen PCBO Leeuwarden e.o.
Themadag voor het personeel met als thema: ANDERS – beweging vanuit een diepere laag. Identiteit
is de basis met een beweging naar zingeving. Gekeken naar het belangstellingspercentage hebben
we iets te bieden. Dat is te zien in de groei die doorzet. Oog hebben voor kinderen en alles eruit
halen wat er in zit en recht doen aan talenten. Met elkaar in gesprek blijven.
187 leden waren bij de Ledenvergadering in Stiens: Leeuwarderadeel en het Bildt zochten
samenwerking, bestuurlijk naar elkaar toe. Dit stuitte op weerstand. Het voorstel is inmiddels
aangepast en er is een keuze uit een 5-tal opties. Samenwerking met PCBO Leeuwarden is daar één
van. We wachten het af, we staan er open in.
Focus op kwaliteit: het nieuwe strategische beleidsplan staat op de website en is voor iedereen
toegankelijk. Sinds 2012 zijn we bezig met High Performence Schools, dit heeft ons een richting
gegeven en dat heeft geholpen, een congres bijgewoond in Amsterdam en in het najaar van 2013
met de directeuren op een studiereis naar Canada geweest. Gestart met de focus op leiderschap en
van daaruit kijkend naar professionals, de leerlingen, een cultuur van verandering voor de scholen
en haar omgeving.
We hebben op alle scholen nu een gedragsspecialist, de opleiding hiervoor is verzorgd door PCBO
Leeuwarden zelf in samenwerking met Stenden. Het komende schooljaar starten we met de
opleiding Specialist het Jonge kind, een post-HBO opleiding.
IKC - binnenkort begint de aannemer met de verbouwing van de voormalige kapel Pniël in
Leeuwarden-Huizum. De Johan Willem Frisoschool gaat hier in het schooljaar 2016-2017 starten met
het tweede Integrale Kind Centrum (IKC) van PCBO Leeuwarden. In augustus 2014 werd rond de
eerste PCBO-school al een IKC gevormd: de Koningin Beatrixschool vormt sindsdien in samenwerking
met Sinne Kinderopvang het IKC de Kinderkoepel.
Daarnaast treffen we voorbereidingen voor bouwactiviteiten in de periode daarna voor IKC’s: de
Prins Mauritsschool (Bilgaard), de Prins Constantijnschool (Bloemenbuurt, Oldegalileën en
Vrijheidswijk) en de Albertine Agnesschool (Westeinde / Valeriuskwartier).
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Hoogbegaafdheidsschool – Na de zomervakantie start PCBO Leeuwarden e.o. op de locatie van CBS
Het Klaverblad in Techum een nieuwe school voor hoogbegaafde leerlingen. De school gaat van start
met zo’n 20 leerlingen in twee gecombineerde groepen (3-4-5 en 6-7-8).
De school heet net als de bestaande basisschool in Techum CBS Klaverblad, maar krijgt een eigen
team, een eigen directie en - uiteraard - een eigen leerplan. Daaraan werken gespecialiseerde
leerkrachten van PCBO Leeuwarden in nauwe samenwerking met HBO- en post-HBO-opleidingen.
Het besluit om met deze school te beginnen is genomen om Passend Onderwijs voor alle kinderen te
kunnen bieden, naar aanleiding van vragen van ouders en op basis van onze ervaring met de
plusklassen. We constateerden dat het voor een aantal kinderen goed zou zijn elke dag op
‘plusklasniveau’ te worden uitgedaagd. Wat ook een rol speelde is, dat soortgelijke scholen in
omliggende provincies in een duidelijke behoefte aan deze vorm van Passend Onderwijs blijken te
voorzien.
In 2016 bestaat PCBO Leeuwarden e.o. 150 jaar, we zijn druk bezig met het nadenken en organiseren
van een mooi feest.
Verder krijgen alle scholen een zelfde soort toegankelijke website. Volledig gericht op de moderne
communicatie. Alle scholen realiseren dit in 2015-2016.
We zijn trots op onze vereniging! We steken de kop boven maaiveld uit, een beweging vanuit de
diepere laag.

6. Rondvraag
Niemand van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag.

7. Sluiting door Hanneke Lens
Hanneke Lens leest een gedicht voor van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Marianne Williamson.
Daarna worden de aanwezige leden bedankt voor hun komst en wordt de vergadering gesloten door
de voorzitter Maroesja Meuleman.

Voorzitter:

Maroesja Meuleman
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