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PCBO
Van Vereniging naar Stichting
Via twee ledenvergaderingen, op 17 juni en op
2 juli, is het besluit gevallen om PCBO
Leeuwarden e.o. te veranderen van een vereniging
naar een Stichting. De zeven (!) aanwezige
stemgerechtigden, waarvan vijf zittende
bestuursleden, stemden hier op 2 juli unaniem
mee in. Deze wijziging zorgt ervoor dat de
bestuursvorm van PCBO Leeuwarden aansluit bij
de actuele situatie en de governance-eisen van
deze tijd.

Van oudsher is het bijzonder onderwijs georganiseerd in
verenigingen, waarbij de Algemene Ledenvergadering
(ALV) het hoogste bestuursorgaan is. In de praktijk bleek
dat die ledenvergaderingen de laatste jaren nog maar
door enkele leden werden bezocht. Ouders zijn gelukkig
zeer betrokken bij het onderwijs van hun kinderen, maar
ze tonen dat veel meer op de scholen zelf en ook via
Medezeggenschapsraden en de Gemeenschappelijke
MR. Om die reden kiest PCBO Leeuwarden voor de
stichtingsvorm. De nieuwe stichting kent een bestuur
dat als hoogste gezag geldt. Dat bestuur telt, net als het
voormalige verenigingsbestuur, ten hoogste zeven leden.
Eén daarvan treedt op als directeur-bestuurder.
De komende jaren wordt verder invulling gegeven aan het
‘governance-model’ van de nieuwe stichting. Kerntaak
van de stichting: het faciliteren van het onderwijs op de
aangesloten scholen vanuit de christelijke grondslag.

Vaders voor de klas op de
Albertine Agnesschool.
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Najaar:
Strategisch Beleidsplan 2019-2023

locatie Transvaalstraat

De afgelopen maanden is een concept opgesteld voor het

locatie Fonteinstraat

nieuwe Strategisch Beleidsplan voor PCBO Leeuwarden
en de scholen. In september wordt dit plan aan het
bestuur van de Stichting gepresenteerd en vervolgens
ook aan medewerkers, geïnteresseerde ouders en andere
stakeholders. Het nieuwe Strategisch Beleidsplan vormt
een kader, waarop de scholen de komende jaren gaan
inhaken met hun eigen schoolplannen.

Groei Koningin Wilhelminaschool,
verzelfstandiging beide locaties
Locatie Transvaalstraat
De locatie Transvaalstraat van de Koningin Wilhelmina-

Vernieuwingen De Sprankel afgerond

school wordt na de zomervakantie een zelfstandige

Nadat CBS De Sprankel zich in 2018 aansloot bij PCBO

basisschool en krijgt een nieuwe directeur. In die functie

Leeuwarden is er het nodige veranderd op de school.

is Patrick Westerdijk benoemd. Patrick was de afgelopen

Een nieuw logo, een nieuwe website, een nieuwe

jaren leerkracht aan de Máximaschool in Leeuwarden,

entree… en om dat alles af te ronden vond er op

maar inmiddels wel geschoold als directeur. Adjunct-

7 mei een drukbezochte open dag plaats voor ouders en

directeur Margriet Visser, tevens begeleider van startende

omwonenden. Mooi om te vermelden dat in juni voor het

leerkrachten binnen PCBO, start per 1 augustus als

eerst de 300ste leerling is ingeschreven.

directeur op de Slotschool in St. Anneparochie.
Verzwaring van de directie was onder andere nodig
omdat de Transvaal-vestiging de komende jaren gaat
uitgroeien naar een Integraal Kindcentrum (IKC), dat
PCBO Leeuwarden en Sinne Kinderopvang met elkaar
gaan vormgeven. Sinne heeft daarvoor inmiddels een
naastgelegen pand aangekocht. Mochten de ontbindingsvoorwaarden hierin niet aangesproken hoeven te worden,
dan kunnen speelleergroepen en de BSO hier in de
toekomst onderdak krijgen. Er ontstaat dan ook ruimte
voor verdere groei van de basisschool, die momenteel
met 233 leerlingen flink gevuld is.
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Directiewisselingen
Het eind van het schooljaar betekent ook het afscheid
van directeur Dineke Homan van CBS De Sprankel. Zij
gaat haar werkzaamheden als basisschooldirecteur in
Haulerwijk voortzetten. PCBO Leeuwarden bedankt haar
voor haar inzet bij De Sprankel en wenst haar veel succes
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op haar nieuwe school. Als opvolger bij De Sprankel is
Jehannes Bokma benoemd. Jehannes was de afgelopen

Locatie Fonteinstraat

jaren directeur van de PCBO-school CBS De Finne te

Daarmee krijgt ook de al oorspronkelijk zelfstandige

Aldeboarn. Natuurlijk wensen we hem veel succes op

Fonteinlocatie haar eigenheid weer terug. Het team van

De Sprankel. De vacature op De Finne is helaas nog niet

deze locatie gaat ook meebouwen aan de vorming van

ingevuld, maar dit wordt na de zomer weer opgepakt.

een IKC. Dat is behalve groei ook een van de redenen

Voor zolang dat nodig is, vangen we dit vanuit de eigen

voor de verzelfstandiging van de locaties: Pieter Peterson

PCBO-organisatie op.

en zijn collega’s kunnen zich nu volledig focussen op deze
IKC-ontwikkeling Fontein. Het creëren van extra ruimte
bij de school is daarbij de volgende uitdaging.
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PCBO in een ‘nieuwbouwstroom’
PCBO Leeuwarden heeft een ‘nieuwbouwstroom’ waarbij
de komende tijd elk jaar een nieuwe school wordt
opgeleverd.
Dit najaar opent het nieuwe gebouw van IKC Prins
Maurits. Volgend jaar kunnen de leerlingen in het (ver)
nieuw(d)e gebouw van de Prins Constantijnschool
terecht aan de W. Sprengerstraat. In 2021 verwachten
we de opening van de nieuwbouw van het IKC Albertine
Agnes. En we openen het jaar daarna een nieuw IKCgebouw in de nieuw te bouwen wijk Middelsee aan de
Zuidkant van Leeuwarden. Het plan wordt uitgewerkt

Grote stappen vooruit bij CBS De Arke

om hier een gebouw te plaatsen met een capaciteit voor

Bij CBS De Arke in Wirdum, in september vorig jaar door

maar liefst 350 basisschoolleerlingen.

de Inspectie nog aangemerkt als zeer zwakke school, zijn
kwam al positief uit een tussenevaluatie en is op
24 juni opnieuw door de inspectie bezocht en
beoordeeld. Conclusie: Voldoende. De Arke mag zich

2019/2020

sindsdien vele verbeteringen doorgevoerd. De school
3.000

begin schooljaar: 3.000+

met recht weer een sterke school noemen.
onderzoeken hoe de toekomst van het basisonderwijs
in Wirdum het best geborgd kan worden.

2018/2019

De schoolbesturen, de mr-en en de ouders gaan wel

ZOMER 2019

einde schooljaar: 3.522
begin schooljaar: 3.000+

2017/2018

ZOMER 2018

einde schooljaar: 3.540
begin schooljaar: 3.027

Stabiel aantal leerlingen
Op 1 juni telden de PCBO-scholen samen 3.522
leerlingen kinderen. Aan het eind van het vorige
schooljaar waren dat er 3.540. Het verschil tussen
2018 en 2019 is deels te verklaren doordat in 2019 de

Blijvend punt van zorg:
Lerarentekort

leerlingen van CBS de Reinbôge in Tersoal niet meer

Er is al veel over bericht in de media: het lerarentekort in

scholen tot de Mienskipsskoalle de Legeaën.

het basisonderwijs blijft scholen de komende jaren parten

Van het totaal aantal leerlingen zitten 381 (vorig

spelen. PCBO Leeuwarden e.o. verkeert in de gelukkige

schooljaar 344) in de groepen 8. We verwachten na

omstandigheid dat de formatie in de basis goed op orde

de vakantie dus weer te starten met meer dan 3.000

is: alle scholen hebben een goede personeelsbezetting.

basisschoolleerlingen.

zijn meegeteld: deze school fuseerde met twee andere

Wel zijn we in de problemen gekomen als het om
vervanging gaat, helemaal in weken waarin Nederland
wordt geteisterd door een griepgolf. We doen er alles
aan om, in samenwerking met de PABO’s en ROC’s,
door het opleiden van onderwijsondersteuners, door
het inschakelen van zij-instromers en door het onderwijs
anders te organiseren onze leerlingen kwalitatief
onderwijs te kunnen blijven bieden.

Prettige vakantie
We wensen alle leerlingen, hun broertjes en
zusjes en hun ouders/verzorgers en al onze
medewerkers een hele fijne zomervakantie.
Geniet ervan en graag tot ziens in het
volgende schooljaar!

