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Uit de lockdown

• Er is door leerkrachten keihard gewerkt om ‘het nieuwe
lesgeven’ vorm en inhoud te geven en om in contact
te blijven met alle leerlingen. Er zijn prestaties geleverd

Uit de lockdown
Tasjes met boeken die tegen de muur naast de
school wachten op vaders en moeders. Schoolwerk
dat door het raam van de school wordt
meegegeven aan ouders.
Telefonisch/videocontact tussen leerkrachten
en ouders en tussen leerkrachten en leerlingen.
Videolessen. Lockdown. Van de ene op de andere
dag was het stil in de lokalen van onze scholen
en schakelden we om naar ‘onderwijs op afstand’.
Hoe zijn de zestien PCBO-scholen door die weken
gekomen? Een paar waarnemingen:

waar we als PCBO erg trots op zijn.

•

Er zijn, in tegenstelling tot het landelijke beeld,
bij ons geen kinderen ‘van de radar verdwenen’:
met alle leerlingen is contact gebleven.

• De extra noodopvang, voor kinderen van ouders
met cruciale beroepen, kwam in samenwerking met
de overheid en kinderopvangorganisaties vloeiend
tot stand.

• Via onder andere de wijkteams hebben we in die
opvanglocaties ook plaatsen kunnen bieden aan
kinderen in kwetsbare of minder kansrijke situaties.

•

Het was fijn om gefaseerd, eerst met de helft van de
leerlingen en vervolgens weer met z’n allen, terug
te kunnen komen. In de kleinere groepen kon iedereen
even zijn of haar verhaal kwijt. Vervolgens met de hele
groep weer aan de slag. Voor leerlingen en leerkrachten
toch nog een mooie afsluiting van een gedenkwaardige
periode.

‘Als er op de scholen stond ‘we missen jullie’ en ‘we zijn blij dat jullie er weer zijn’,
dan was dat echt gemeend!’
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Als het nodig of nuttig is:
Zomerprogramma
De indruk bestaat dat de meeste leerlingen goed
hebben doorgewerkt en dat er geen dramatische
leerachterstanden zijn ontstaan. Maar wenselijk was het
zo niet en niet voor alle kinderen was dit gemakkelijk.
Om kinderen elkaar te laten ontmoeten en het geven van
extra aandacht aan taal via praten en lezen te stimuleren,
gaan er tegen het einde van de schoolvakanties enkele
speciale programma’s van start.
De leerkrachten bekijken voor welke leerlingen zo’n extra
programma nuttig kan zijn en zij bespreken dit met
ouders/verzorgers. Meedoen is niet verplicht, ouders en
niet vrijblijvend: aanmelden betekent komen en het hele

IKC Prins Constantijn:
bijna klaar!

programma volgen.

Goed nieuws voor leerlingen en het team van IKC Prins

6,7,8

Constantijn: het prachtige vernieuwde en uitgebreide

kinderen moeten dat zelf ook willen. Meedoen is ook

gebouw voor onderwijs en opvang is klaar. De oplevering
is op 2 juli en dat betekent dat na de vakantie de deuren
voor alle leerlingen open gaan.

Voor leerlingen die na de zomervakantie naar
groep 6, 7 of 8 gaan is er de Vakantieschool 058.
In de laatste twee weken van de zomervakantie werken
ze ’s ochtends en een paar middagen aan een speciaal
programma voor rekenen en taal. ’s Middags zijn er ook
sportieve en uitdagende activiteiten. Vakantieschool
wordt in het gebouw van Comenius/Zamenhof in
Leeuwarden georganiseerd door het basisonderwijs
i.s.m. Kunstkade/Schoolkade.

4,5

Albertine Agnes:
bouw gaat van start
De volgende grote vernieuwing die op stapel staat is die
van de Albertine Agnesschool. De aanbesteding voor
de nieuwbouw loopt, dit najaar verhuizen leerlingen en
leerkrachten naar hun tijdelijke school.

PCBO Leeuwarden organiseert voor leerlingen die

van twee keer drie dagen. Elkaar ontmoeten, met taal

Ook IKC’s in wording:
Dr. Algraschool, Máximaschool en
Willem Alexanderschool

bezig zijn, lezen, sporten, wat bijleren… het gebeurt er

Ook de Dr. Algraschool, de Máximaschool en de

allemaal. PCBO-scholen werken hierbij samen met

Willem Alexanderschool hebben de route ingezet om

dBieb, Kunstkade, de BV Sport en Sinne Kinderopvang.

samen met Sinne Kinderopvang door te groeien naar

We gaan dit voor de leerlingen van de PCBO-scholen

Integrale Kindcentra.

na de vakantie naar de groepen 4 of 5 gaan in
diezelfde twee laatste vakantieweken programma’s

op drie locaties organiseren.

nieuwsflits 20 / juli 2020 / pagina 3

Wirdum: samenlevingsschool
Wirdum krijgt een samenlevingsschool. De beide basis-

Achtstegroepers kregen overal toch
nog passend afscheid!

scholen in het dorp, OBS Uniaskoalle en CBS De Arke,

Ruim 400 achtstegroepers van onze PCBO-scholen gaan

gaan hierin op per 1 augustus 2020. Nadat er geruime

na de vakantie naar het vervolgonderwijs. Altijd een

tijd serieus en goed over de voorbereidingen is

bijzonder moment en ook in dit bijzondere schooljaar

gesproken, hebben de beide teams, de medezeggen-

ging dat op de scholen gelukkig niet ongemerkt voorbij.

schapsraden en de besturen (Proloog en PCBO)

Met een aangepast programma zijn overal in de laatste

ingestemd met deze verandering. Naar verwachting

weken nog leuke musicals gemaakt. Er werd gezongen,

zullen het college van B&W en de gemeenteraad van

gedanst en geacteerd dat het een lust was en in veel

Leeuwarden op korte termijn ook akkoord gaan. Na de

gevallen konden ouders, broertjes en zusjes de talenten

zomervakantie worden de groepen van de beide scholen

van hun ‘eigen’ achtstegroeper online bewonderen.

vooral gecombineerd in het gebouw van de Uniaskoalle.

Gelukkig maar. Want wat er ook gebeurt: het laatste jaar

Dankzij deze fusie wordt er een stevige basis gelegd voor

van de basisschool sluit je niet ‘zomaar’ af.

een gezonde toekomst van het basisonderwijs in Wirdum.
De school, die een nieuw gebouw en nieuwe naam zal
krijgen, valt bestuurlijk onder PCBO Leeuwarden.

Veel succes op jullie
volgende scholen
allemaal!

3.000
ZOMER 2020

vieren dat het ruim 150 jaar geleden is dat CBS De Arke
in Wirdum van start ging. Dat bleek door de coronacrisis
moeilijk te realiseren. Voordat dit gebouw gesloopt gaat
worden, en dat zal nog even duren, wordt er toch
nog iets georganiseerd, waarbij een reünie tot de
mogelijkheden behoort!

einde schooljaar: 3.435
begin schooljaar: 3.000+
ZOMER 2019

2018/2019

In het nu bijna afgelopen schooljaar hadden we willen

2019/2020

CBS De Arke 150

einde schooljaar: 3.540
begin schooljaar: 3.000+

Aantal leerlingen: lichte daling
Per 1 juni 2020 telden de PCBO-scholen samen 3.435
leerlingen. Op 1 juni 2019 waren dat er 3.540. De daling
past wel bij de trend in onze regio. We missen de groei

Sinterklaasfeest

in Leeuwarden-Zuid, waar PCBO pas in 2022 een nieuwe

Het PCBO-bestuur heeft besloten om vanaf heden

school krijgt in de wijk Middelsee. In de grote vakantie

het Sinterklaasfeest op de scholen van de Stichting

vertrekken 406 leerlingen naar het vervolgonderwijs

zonder zwarte pieten te vieren. Dit past bij de huidige

(schooljaar 2018/2019: 381).

ontwikkelingen en onze identiteit: mensen elkaar
betekenis tot mens-zijn geven. We willen met deze
eenduidigheid ook de discussie buiten de school houden.
In Grou zijn de scholen hierover met het Sint Piterbestuur
in overleg.
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Lerarentekort? PCBO start schooljaar
met ruime bezetting!
Ondanks het lerarentekort, hebben we bij de start van
volgend schooljaar weer voldoende leerkrachten en
onderwijsondersteuners!
In het afgelopen schooljaar hebben onze scholen 15
leraren-in-opleiding opgeleid: studenten die in het laatste

Naast de vervangingspool is er op iedere school extra

jaar van de pabo zitten en onder begeleiding zelfstandig

leerkrachtformatie ingezet om de eerste afwezigheid van

lesgeven. Zij zijn nu ongeveer klaar met hun opleiding

leerkrachten op te kunnen vangen.

en staan te popelen om aan de slag te gaan. Van deze

Door op voorhand extra menskracht in te zetten, willen

groep hebben we zeven nieuwe leerkrachten kunnen

we de continuïteit van het onderwijs zo groot mogelijk

benoemen, we hebben alle vertrouwen in deze startende

maken: kinderen moeten op deze manier goed onderwijs

leerkrachten.

kunnen krijgen, ook als hun eigen juf of meester er niet is.
We ontvangen ook in deze periode nog regelmatig open

Vervanging

sollicitaties van leerkrachten en onderwijsassistenten.

De nieuwe leerkrachten beginnen in de zogenaamde

We merken dat mensen graag voor onze stichting willen

vervangingspool: ze zijn bij ons in dienst en gaan naar

werken. Hierbij noemen mensen vaak de kwaliteit van het

verschillende scholen om afwezige leerkrachten te

onderwijs, de kwaliteit van de begeleiding en de manier

vervangen. We hopen daarmee afwezigheid van vaste

waarop we met elkaar omgaan.

leerkrachten goed op te kunnen vangen.

Daar mogen we best trots op zijn!

Fijne vakantie!
Na dit bijzondere schooljaar verloopt
de vakantie voor veel leerlingen, ouders
en verzorgers én PCBO-medewerkers
misschien ook anders dan verwacht of
gepland. Maar hoe de vakantie er ook
uitziet: geniet even van de rust, hopelijk
mooi weer, de tijd om op te laden en een
periode om met elkaar plezier te hebben!
We hopen jullie allemaal in augustus
gezond en wel weer terug te zien!
Hans Greidanus, directeur-bestuurder

