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 28 juni 2016 in het
verenigingsgebouw van PCBO Leeuwarden e.o., Marg. de Heerstraat 2 in Leeuwarden.
Aanwezig: … leden (inclusief bestuur), directeur-bestuurder, hoofd Centrale Dienst, notulist
Afwezig met kennisgeving: J. van Dijk, J.W. Dijkmeijer, M. Kattouw, T. de Groot

1. Opening door de voorzitter Maroesja Meuleman
De voorzitter Maroesja Meuleman opent de vergadering met een gedichtje: ‘Jij bent jij’.

2. Notulen van de ledenvergadering van PCBO Leeuwarden van 23 juni 2015
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Jaarrekening PCBO Leeuwarden e.o. 2015 en accountantsverklaring over 2015
Directeur-bestuurder Hans Greidanus geeft een toelichting op de jaarrekening van 2015.
Bij de solvabiliteit van de vereniging wordt gevraagd hoe de panden in eigendom hierin zijn
meegenomen. De panden staan op de balans voor de aanschafwaarde minus de
afschrijvingswaarde. De werkelijke waarde is veel hoger. Zou deze waarde meegenomen worden,
stijgt ook het eigen vermogen. Hierdoor wordt de solvabiliteit dan ook hoger.
De ledenvergadering heeft verder geen vragen.
De accountant heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd.
Hierna stelt de directeur-bestuurder de jaarrekening 2015 vast. Het toezichthoudend bestuur stemt
hiermee in en keurt de jaarrekening 2015 goed. Aan het bestuur wordt door de algemene
ledenvergadering decharge verleend.

4. Bestuursverkiezing
Hanneke Lens wordt voorgedragen en benoemd als nieuwe voorzitter van het toezichthoudend
bestuur.
Maroesja Meuleman en Henk de Vries zijn aftredend en niet herkiesbaar.
De nieuwe voorzitter richt een persoonlijk woord tot Henk en Maroesja, zij worden bedankt voor hun
inzet. Veel succes en geluk voor de toekomst toegewenst. Ook Henk en Maroesja bedanken op hun
beurt voor de goede samenwerking met het bestuur en de directeur-bestuurder.
De nieuwe kandidaten Laila Kimkes en Karin Kooij 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.

5. Actuele ontwikkelingen PCBO Leeuwarden e.o.
Presentatie door Hans Greidanus.
Hans geeft uitleg over het project High performance schools: kinderen worden zelf ook
verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen ontwikkeling. Verenigingsbreed wordt er kennis gedeeld
om steeds bewuster te worden van het beste onderwijs.

Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!

Integrale Kindcentra
Johan Willem Frisoschool en de prachtig mooi verbouwde kapel Pniël heeft inmiddels landelijke
belangstelling, in bouwbladen verschijnen foto’s van dit mooie project. Op 14 september a.s. is de
officiële opening. De Kinderkoepel was het eerste IKC in Leeuwarden en dat loopt goed. Het is de
bedoeling dat de nieuwbouw van de scholen Prins Constantijnschool en Prins Mauritsschool start in
2018, de verwachte oplevering is in 2019. Daarna is de Albertine Agnesschool aan de beurt,
verwachte realisatie in 2020. Het bestuur is zelf bouwheer.
CBS Klaverblad
Verschillende ontwikkelingen: bij het regulier onderwijs blijft het leerlingenaantal achter en ondanks
alle pogingen bleek het moeilijk om een inhaalslag te maken. We wachten op de volgende bouwfase
in de Zuidlanden en starten dan opnieuw met een PCBO-school. Wat wel blijft is het onderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen, Klaverblad HB, weliswaar met vallen en opstaan, maar de school heeft zich
het eerste jaar doorontwikkeld naar ongeveer 50 leerlingen, we zijn gestart met 29. Een
ontwikkelingsproces met veel dynamiek.
Lege Geaën
De Reinbôge in Tersoal ligt in de streek aaneengeschakelde dorpen in de gemeente Súdwest Fryslân.
Vanuit de streek, zijn de ouders van de verschillende scholen met de vraag gekomen om te gaan
samenwerken, zoals ook al op andere gebieden als sport, cultuur en kerk gebeurt. Voor duurzaam
onderwijs in de Lege Geaën is het doel om de scholen samen te voegen binnen een nieuw
Kindcentrum. Ook de gemeente is enthousiast en heeft hiervoor middelen toegezegd. Onze school
komt naar verwachting dan wel onder een ander bestuur te vallen.
De Sprankel in Stiens
De ouders van deze school hebben aangegeven te willen fuseren met PCBO Leeuwarden e.o., gezien
de gemeentelijke herindeling is dit ook een logische stap. Na de zomer starten we dit proces, het
streven is om ‘de fusie’ per 1 augustus 2017 te realiseren.
Personeel
Scholing, er is veel ontwikkelingsaanbod binnen de vereniging. Scholen stellen scholingsplannen op.
Het aanbod zal in verband met de invoering van het lerarenregister in 2017 kritischer worden
bekeken.
Om expertise in huis te hebben in relatie tot Passend Onderwijs is er na een gedragsspecialist ook
een orthopedagoog aangesteld.
Ook de staf wordt opgeplust na de zomervakantie met een HRM-medewerker die als tussenlaag
dient tussen de directeuren en de directeur-bestuurder. Verder nemen we afscheid van ons
administratiekantoor. Na het faillissement van Metrium zijn we overgegaan naar Helder Onderwijs.
We hebben een schaalgrootte om de salarisadministratie rechtstreeks met Raet te doen, die ook al
onze salarisverwerker is. Het is tweeledig: kostenbesparend en gelegenheid voor de bestaande
medewerkers om door te ontwikkelen.
Cao en WWZ. De Wet Werk en Zekerheid is een lastige wetgeving voor het basisonderwijs. De
actieweek in Friesland heeft wel effect gehad, maar de ketenbepaling blijft van kracht. PCBO heeft
nu een invallersbeleid ontwikkeld en we zullen moeten afwachten hoe het verder gaat.
VSiO is een samenwerkingstraject met Stenden, om de pabo sterker aan ons te kunnen binden, door
kennis te delen, en de studenten van de pabo bij ons op te leiden.
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Strategische ontwikkeling
PCBO Studio en PCBO Research Lab: een denktank voor verdere ontwikkeling en een groep die meet
of de ingezette ontwikkelingen effect hebben. De strategische uitspraken zijn daarbij leidend. Er zijn
25 mensen die zich hiervoor spontaan hebben aangemeld.
Kwaliteit
Samen met de bovenschools zorgcoördinator voert de directeur-bestuurder interne audits uit. De
ervaring leert dat dit zeker met het oog op komende inspectiebezoeken als positief wordt ervaren.
Alles wat aangeleverd moet worden voor het inspectiebezoek wordt behandeld. Alle scholen staan al
heel lang op groen, we hebben de zaken goed op orde.
Schooladvies en eindtoetsen, wij maken gebruik van de plaatsingswijzer en het is mooi als dat advies
wordt bevestig d door een eindtoets. Als dit afwijkt, wordt dit nader geëvalueerd met een eventuele
bijstelling van het advies. Dit kan alleen naar boven.
ICT – de scholen hebben allemaal tablets gekregen, het is nu aan de scholen om zelf door te
ontwikkelen.
We hebben tot nu toe gelukkig niet te maken met krimp.

6. Jubileum PCBO Leeuwarden e.o.
Er is voor de gelegenheid een feestlogo ontworpen en het thema is ‘KOMPASSIE’.
5 september 2016 is de officiële dag en dan gaan we de startbijeenkomst houden voor het personeel.
Ook wordt er hard gewerkt aan een glossy welke huis aan huis verspreid gaat worden in alle plaatsen
waar onze scholen staan.
Iets verder in het schooljaar op 5 oktober, de dag van de leraar en de start van de
Kinderboekenweek, wordt er een groot(s) kinderfeest gehouden in het WTC. Aanwezig op de
ledenvergadering is lid Ivo Krikke, hij zit in de kinderfeestcommissie en vertelt van de organisatie om
ruim 3200 kinderen te verplaatsen en te vermaken met diverse leuke activiteiten.
Verder is er die dag vanaf 14.00 uur een bijeenkomst voor genodigden in de Grote of Jacobijnerkerk
met een aantal sprekers: Jacobine Geel, Thea Koster, Michel Rog (CDA, Tweede Kamer), Wim Kuiper
(Verus) en Bearn Bilker. Aansluitend is er een receptie.

7. Brainstorm over passende rechtsvorm
Open discussie over de gespreksnotitie ‘vereniging of stichting’. Het Toezichthoudend bestuur
wil graag de mening van de ALV. Door de lage betrokkenheid en altijd vrij lage opkomst tijdens de
vergaderingen is het de vraag of de leden hun rol goed kunnen nemen.
De rechtsvorm vereniging staat de besluitvorming niet in de weg. Bijma geeft aan het belangrijk te
vinden dat ouders worden betrokken bij de besluitvorming en dat dit bij een stichting niet aan de
orde is.
De voorzitter leest de mail van Teade de Groot voor waarin hij met betrekking tot de keuze voor
vereniging of stichting aangeeft dat dit bestuur zich de afgelopen jaren dusdanig heeft bewezen.
Woorden die bij hem opkomen zijn integer, daadkrachtig, transparant en doelmatig. Naar zijn
mening is dit bestuur zeker klaar om verder door te gaan als stichting.
Duidelijk is dat het ledenaantal fors is gedaald en dat er ook bijna geen nieuwe aanwas is. De ouders
krijgen bij de intake van hun kind een inschrijfformulier voor de vereniging.
Verder krijgen alle ouders via de school 2x per jaar de nieuwsflits toegestuurd, zodat men weet wat
er speelt binnen PCBO.
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Degenen die wel lid zijn komen niet naar de ALV, de betrokkenheid bij de scholen waar de kinderen
op zitten wordt vele malen belangrijker gevonden dan betrokkenheid bij de vereniging.
Heel veel leden hebben geen kinderen meer op school.
De GMR is ook een belangrijk orgaan waar ouders een stem in kunnen hebben. Veel ouders kijken
niet verder dan school, de GMR is verder weg en het bestuur nog verder.
Keuzes voorleggen aan de leden, maar zijn zij reprenstatief om belangrijke besluiten te nemen?
Onderzoeken om op een goede manier de structuur te veranderen. Het is een miljoenen bedrijf en
dat moet je niet aan bevliegingen van leden overlaten.
Het omvormen tot een stichting wil niet zegen dat ouders niets hebben in te brengen. Het is mogelijk
om belangrijke beslissingen voor te leggen aan te vormen commissies en/of bv. voor leggen aan de
GMR.
Ook de GMR heeft rechten en plichten, feitelijk is dit al ingeregeld.
We zijn in de gelukkige omstandigheden dat we te maken hebben met een open transparant
dagelijks bestuur. De medezeggenschap is goed geregeld. Voor de organisatie is het daarom
lonender om te investeren in de GMR. Als het gaat om wezenlijke wijzigingen, blijft er een noodzaak
om je achterban erbij te betrekken en dat is geborgd in de medezeggenschap. Een stichting maakt
het nemen van besluiten gemakkelijker.
De uiteindelijke conclusie van de ALV is dat het belangrijk is dat er een gedegen onderzoek komt. Dit
zal zorgvuldig worden voorbereid en volgend jaar in de ledenvergadering terugkomen.

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

9. Sluiting door David Schalkwijk
David Schalkwijk sluit de vergadering met een gedicht van Nicolaas Beets uit 1900, ‘De
moerbeitoppen…’.
Daarna worden de aanwezige leden bedankt voor hun komst en wordt de vergadering gesloten door
de voorzitter Hanneke Lens.

Voorzitter:

Hanneke Lens
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