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

Verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING gehouden op maandag 3 juli 2017 in het
verenigingsgebouw van PCBO Leeuwarden e.o., Marg. de Heerstraat 2 in Leeuwarden.
Aanwezig: 8 leden (inclusief bestuur), directeur-bestuurder, hoofd Centrale Dienst, notulist
Afwezig met kennisgeving: J. Bruinsma, M.J. Veenboer, P. Fokkens, M. Poulisse en Ivo Krikke.

1. Opening door de voorzitter Hanneke Lens
De voorzitter Hanneke Lens opent de vergadering.

2. Notulen van de ledenvergadering van PCBO Leeuwarden van 28 juni 2016
N.a.v.
H. Bijma: punt 7. Brainstorm over passende rechtsvorm Vereniging /Stichting staat niet op de
agenda. Naar aanleiding van de invlechting van De Sprankel in Stiens is dit onderwerp geparkeerd. De
rechtsvorm moet daarbij geen punt van discussie zijn. Het juiste moment om hier verder mee te gaan
hebben we nog in overweging.
De notulen worden hierna goedgekeurd en vastgesteld.

3. Jaarrekening PCBO Leeuwarden e.o. 2015 en accountantsverklaring over 2016
Directeur-bestuurder Hans Greidanus geeft een uitgebreide toelichting op de jaarrekening van 2016.
Hoofd Centrale Dienst Einte Jongeling geeft een toelichting op de exploitatie en de kengetallen.
De ledenvergadering heeft verder geen vragen.
De accountant heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd.
Hierna stelt de directeur-bestuurder de jaarrekening 2016 vast. Het toezichthoudend bestuur stemt
hiermee in en keurt de jaarrekening 2016 goed. Aan het bestuur wordt door de algemene
ledenvergadering decharge verleend.

4. Bestuursverkiezing
Per 1 januari 2017 heeft de GMR heeft een aantal bevoegdheden rondom de benoeming van een
bestuurder. Bij de benoeming van de leden van de het toezichthoudend bestuur, stelt het bevoegd
gezag de GMR tijdig in de gelegenheid een bindende voordracht te doen voor een lid. Voor het
benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld waarvan in elk geval deel
uitmaken:
1. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de GMR dat uit en door het personeel is
gekozen, en
2. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de GMR dat uit en door de ouders is gekozen.
De GMR heeft adviesrecht. Om hier serieus recht aan te doen is besloten om de 2 vacatures nu nog
niet in te vullen. Voor het aftredende en herkiesbare bestuurslid is een uitzondering gemaakt. De
GMR gaat hiermee akkoord.
De Algemene Ledenvergadering zal alsnog toestemming moeten verlenen voor het benoemen van
voorgedragen bestuurders.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jan Bakker en Laila Kimkes. Er wordt op gepaste wijze afscheid
genomen van deze bestuursleden.

Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!

Aftredend en met instemming van de GMR herkiesbaar:
Jan-Daem de Langen
De voorzitter vraagt aan de ledenvergadering of zij kunnen instemmen met de herverkiezing van
Jan-Daem de Langen. De algemene ledenvergadering geeft hiervoor toestemming.

5. Jubileum PCBO Leeuwarden e.o. 150 jaar
Terugblik
Op 5 september 2016 de officiële verjaardag is er een startbijeenkomst voor het personeel gehouden
in de Koperen Tuin. Ze kregen daar een symbolisch cadeau in de vorm van een lichtstreng: inspireren,
licht en verbinding.
Verder was er voor de gelegenheid een feestlogo ontworpen en was het thema ‘KOMPASSIE’.
Op 5 oktober, de dag van de leraar en de start van de Kinderboekenweek is er een groot(s)
kinderfeest georganiseerd in het WTC, bijna 3200 kinderen in verwondering.
En er is een glossy huis aan huis verspreidt in Leeuwarden en de dorpen waar de scholen staan.
Ook een bijzondere tentoonstelling in het Keramiekmuseum van alle scherven met een verhaal
verzameld door de leerlingen ‘Schervenjacht’. En er is een Verhalenbattle georganiseerd, de kinderen
hebben een verhaal of tekening gemaakt over de naam van hun school.
En tenslotte was er die dag een bijeenkomst voor genodigden in de Grote of Jacobijnerkerk met een
aantal sprekers met na afloop een receptie.

6. Actuele ontwikkelingen PCBO Leeuwarden e.o.
Presentatie door Hans Greidanus.
Ontwikkelingen Integrale Kindcentra (IKC’s)
De start van de nieuwbouw Prins Maurits- en Prins Constantijnschool zal in 2018 zijn. De verwachte
oplevering is in 2019.
Daarna is de Albertine Agnesschool aan de beurt, verwachte realisatie is in 2020. Het bestuur is zelf
bouwheer van deze nieuwbouwprojecten.
In het nieuwbouwplan van de Zuidlanden aan de overkant van de Overijsselselaan zal de eerste
school gebouwd worden door PCBO.
Tersoal – De Reinbôge
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 drie scholen samen te voegen binnen een nieuw
Kindcentrum. De MR-en van de drie scholen hebben ingestemd met de fusie. De fusietoets ligt nu in
Den Haag, de verwachting is dat hiermee wordt ingestemd. De Reinbôge komt onder Stichting
Palludara te vallen.
Stiens – De Sprankel
De ouders van deze school hebben aangegeven te willen fuseren met PCBO Leeuwarden e.o. en
gezien de gemeentelijke herindeling is dit ook een logische stap. Per 1 augustus haakt de Sprankel
informeel aan, formeel is de invlechting per 1 januari 2018 een feit. GMR heeft hiermee ook positief
geadviseerd en ingestemd.
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Stand van zaken strategische ambities
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 hierbij leidend.
Verder ook nog de extra’s die wordt geboden:
De hoogbegaafdheidschool Klaverblad heeft inmiddels 53 leerlingen. De Plusklassen lopen dermate
goed dat de vraag rijst of er nog niet een klas bij kan. Playing for Success een prachtig project met
Cambuur voor de onderpresteerders. En HGPD een totaalaanpak om individuele 'zorgleerlingen'
beter en effectiever te begeleiden om aan de voorkant de problemen te tackelen.
Het opleiden en behouden van goed personeel
Er is veel ontwikkelingsaanbod binnen de vereniging.
Om expertise in huis te hebben in relatie tot Passend Onderwijs was er vorig jaar naast een
gedragsspecialist ook een orthopedagoog aangesteld. Zij krijgt na de vakantie een dag extra om
preventief te gaan werken (HGPD). Het contract met Aquamarijn is opgezegd.
Ook de HRM-medewerker krijgt na de zomervakantie 1 dag extra en met ingang van 1 januari 2018
nog een dag.
Verder hebben we afscheid genomen van het administratiekantoor Helder. We hebben een
dusdanige schaalgrootte om de salarisadministratie rechtstreeks met Raet te doen, die al onze
salarisverwerker is.
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.
PO in actie – toegespitst op werkdruk en salaris, de status van het beroep. Het rijk moet de mensen
meer serieus nemen. De pabo moet weer aantrekkelijk worden. Daar ligt een belangrijk stuk. De PO
raad is namens de werkgever degene die het op de agenda zet.

7. Rondvraag
Henk Bijma: Samenwerking Stenden/ NHL, baart dat ook zorgen? Goed dat er een sterke pabo komt
in Friesland. Identiteit niet weg laten lekken met de fusie. De bestuurders van het werkveld zitten om
tafel met Stenden om de identiteit overeind te houden. Zo kunnen de studenten er bewust voor
kiezen om het DCBO-diploma te behalen.

8. Sluiting door Jan Bakker
Jan Bakker sluit de vergadering en leest uit de Bijbel een deel van JOZUA 4 vers 3 en 20 t/m 24
Nieuwsgierigheid: Jan maakt de koppeling met de schoolbezoeken die hij heeft afgelegd. Door
vragen te stellen werd hij aangenaam verrast door de kracht van de identiteit in de scholen, men is
heel bewust bezig in relatie tot God. Dit waren zijn laatste wo orden als toezichthoudend bestuurder.
De aanwezige leden worden bedankt voor hun komst en de vergadering wordt gesloten door de
voorzitter Hanneke Lens.
Voorzitter:

Hanneke Lens
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