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PCBO
is nu stichting
Op 1 december tekenden voorzitter Jan-Daem de Langen
en directeur-bestuurder Hans Greidanus bij notaris Kanter
Breuker van Trip Advocaten en Notarissen de stukken
waardoor PCBO Leeuwarden e.o., 153 jaar lang een
vereniging, nu een stichting is geworden. Zoals in de vorige
nieuwsbrief beschreven past deze rechtsvorm beter bij de
PCBO-organisatie en -activiteiten van deze tijd.

IKC Prins Maurits
feestelijk geopend
Een feestelijke dag voor alle kinderen, een officiële
opening door wethouder Hilde Tjeerdema en ‘onze’
Prins Maurits in aanwezigheid van vele genodigden, een
drukbezocht open huis voor omwonenden… het kan
eigenlijk niemand zijn ontgaan: IKC Prins Maurits heeft
zijn intrek genomen in een prachtig nieuw gebouw.
Licht, ruim, goed ontworpen en gebouwd, mooi
ingericht, met een perfect binnenklimaat is het een
ideaal gebouw geworden voor medewerkers en kinderen.
Enkele weken later opnieuw nieuws in Bilgaard: naast
de school plantten leerlingen het eerste ‘Tiny Forest’
van Leeuwarden: een klein natuurgebiedje op het
eigen schoolplein.

Foto: het team van IKC Prins Maurits had zich tijdens de
opening vorstelijk uitgedost.
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Andere IKC-ontwikkelingen

Andere (ver)bouwactiviteiten

De bouw van het nieuwe pand voor IKC Prins

Nog meer bouwnieuws: er wordt de komende maanden

Constantijn verloopt nu volgens plan: het werk is ‘uit de

ook getimmerd en/of gemetseld bij de Máximaschool

grond’ en de contouren van het nieuwe gebouw worden

en de Dr. Algraschool. Stuk voor stuk ingrepen die zijn

met de week beter zichtbaar.

gericht op opvang van de groei en/of verdere integratie
van onderwijs en opvang.

De nieuwbouw van IKC Albertine Agnes hopen we
komend voorjaar aan te besteden. Leerlingen en team
van die school nemen na de zomervakantie tijdelijk hun
intrek in het gebouw van basisschool De Wester aan de
Telemannstraat. Die locatie komt beschikbaar omdat
OBS De Wester medio 2020 zelf naar een ander
IKC-gebouw verhuist.
Er worden volop plannen gesmeed voor bouwactiviteiten
van het op te richten IKC in de Transvaalwijk. Naast het
gebouw van de Koningin Wilhelminaschool-Transvaal
heeft onze IKC-partner Sinne een voormalige garage
gekocht die plaats zal maken voor nieuwbouw.
Ook voor de Koningin Wilhelminaschool-Fontein
hebben we een interessant plan opgesteld waarvan de
haalbaarheid nu wordt getoetst.

Onderwijs in Wirdum
In Wirdum staan twee basisscholen naast elkaar,
De Arke en De Uniaskoalle met respectievelijk 45 en
55 leerlingen. Het aantal leerlingen zal de komende
jaren dalen. De vraag in het dorp hoe de toekomst van
het onderwijs in Wirdum eruit komt te zien is terecht
en is opgepakt door de medezeggenschapsraden en de
besturen van Proloog en PCBO. Er is een projectleider
Dan is er nog het IKC Middelsee (in oprichting). In

aangesteld om de mogelijkheden voor een fusie te

het Fries Landbouwmuseum, toekomstig buurman

onderzoeken. Er zijn inmiddels drie werkgroepen

van het nieuw te bouwen IKC, organiseerden PCBO en

ingesteld: identiteit, onderwijs, en personeel en

Sinne Kinderopvang onlangs een eerste avond om met

huisvesting. Daarin hebben directie, leerkrachten, ouders

medewerkers te brainstormen over de vraag: wat kun je

en bovenschoolse medewerkers zitting. De uitkomsten

allemaal doen als je een totaal nieuw IKC gaat opbouwen?

moeten leiden tot een fusierapport. Daarmee moeten de

De tot nu toe gevormde IKC’s zijn allemaal combinaties

medezeggenschapraden instemmen. Ook de gewenste

van bestaande scholen en opvangcentra. Het nieuwe

huisvesting wordt besproken evenals de nauw stekende

IKC gaat plaats bieden aan 350 basisschoolleerlingen en

uitkomst onder welke koepel de nieuwe school gaat

drie tot vier dagopvang- en speelleergroepen.

vallen.

Ook als van de ideeën die die avond over de tafels gingen
maar een deel uiteindelijk wordt gerealiseerd, ontstaat
een heel uniek centrum voor onderwijs en opvang in de
nieuwe wijk.
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Personeelsbeleid en lerarentekort

leggen een basis bij de kinderen voor een succesvolle

Het lerarentekort is in heel Nederland een groot

toekomst. Er is ons dus veel aan gelegen meer mensen

probleem. Vooral als het gaat om vervanging, zijn ook

warm te maken om in deze sector te willen werken.

in onze regio bevoegde leerkrachten schaars.
We doen er alles aan om goed onderwijs te blijven bieden.
Onze stichting heeft een grote vervangingspool. Dit zijn
leerkrachten die een vast contract hebben gekregen,
maar flexibel bij ons kunnen worden ingezet voor

Koningin Wilhelminaschool Transvaal

vervanging.We werken samen met de pabo om studenten

Koningin Wilhelminaschool Fontein

zo goed mogelijk te begeleiden. Samen met de pabo
leiden we zij-instromers op om ons leerkrachtenbestand
te vergroten.
In januari starten we met de opleiding Leraarondersteuner. Deze opleiding hebben we aangeboden
aan al onze onderwijsassistenten. Er doen 15 onderwijsassistenten mee. Het versterkt hun pedagogische en

Nu twee Koningin Wilhelmina-scholen

didactische vaardigheden en hun kennis. Hierdoor kunnen

Sinds het begin van dit schooljaar telt PCBO

ze van nog grotere betekenis zijn in het onderwijsproces.

Leeuwarden weer zestien scholen. Dat komt door de
verzelfstandiging van de Koningin Wilhelminaschool
Transvaal: deze kreeg een eigen fulltime directeur. Tot
de verzelfstandiging is besloten omdat de beide locaties
van de Koningin Wilhelminaschool het traject richting
Integraal Kind-centrum hebben ingezet en omdat beide
scholen een behoorlijke groei in leerlingenaantallen

PCBO Leeuwarden e.o.
zoekt voor de Prins Mauritsschool een

meemaken.

leerkracht
voor 4 dagen in groep 5

De Prins Mauritsschool telt 200 leerlingen, verdeeld over 10 groepen,
en staat in een wijk met een multicultureel karakter. Ook 2- en 3-jarige
kinderen bezoeken onze school.
Samenwerking vormt bij ons de basis voor een goed schoolklimaat.
Die samenwerking staat in het teken van respect voor elkaar en rekening
houden met elkaar. Zo werken we ambitieus, met plezier en trots aan
onze prestaties.

100

Prins Mauritsschool

Informatie kun je vragen bij

Solliciteren kun je door een

Brandemeer 5-7

Antonio de Ruiter, directeur,

brief met je cv te sturen naar

8918 CT Leeuwarden

telefoon 06 30 88 50 88.

info@deprinsmauritsschool.nl

www.deprinsmauritsschool.nl

Via de mail:

1919- 2019

De school legt een stevig accent op taalontwikkeling in een rijke
leeromgeving. Ons prachtige nieuwe gebouw is volop in aanbouw.
Hierin vormen we straks, samen met kinderopvang, een Integraal
Kindcentrum.

info@deprinsmauritsschool.nl

Helaas komt het ook bij ons regelmatig voor dat er
geen vervangers meer zijn om in te zetten. PCBO heeft
een protocol opgesteld over hoe dan te handelen. Op
basis daarvan is bijvoorbeeld afgesproken wie gevraagd
kunnen worden om extra te werken. Soms worden nog
niet bevoegde leerkrachten ingezet; dit gebeurt echter
altijd onder verantwoordelijkheid van een wel bevoegde

Jubileum Ds. Hasperschool

leerkracht. Helaas moet er soms besloten worden een

Met een prachtig feest voor alle leerlingen en een

klas thuis te laten. Daarover wordt tijdig naar de ouders

gezellige bijeenkomst voor oud-leerlingen, oud-

gecommuniceerd.

medewerkers en andere belangstellenden vierde de

Zorg voor onze medewerkers is enorm belangrijk, maar

Ds. Hasperschool in september z’n honderdste

soms vragen we veel van onze mensen. We blijven

verjaardag. Zowel tijdens de festiviteiten als in een

daarom zoeken naar nieuwe kansen. Dit doen we ook

‘update’ van het jubileumboek (de eerste uitgave daarvan

in samenwerking met andere besturen. En we blijven

verscheen bij het 75-jarig bestaan) werd stilgestaan bij

investeren in structurele oplossingen om onze opdracht

de bijzondere en niet altijd gemakkelijk verlopen

steeds zo goed mogelijk waar te maken.

geschiedenis van de protestants-christelijke school in

We blijven aandacht vragen voor de status en de

het dorp.

waardering voor het prachtige beroep van leraar. We
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Strategisch Beleidsplan

Nieuwe directeuren

Bij PCBO Leeuwarden is dit jaar hard gewerkt aan het

Per 1 februari 2020 heeft De Finne in Aldeboarn een

op papier zetten van een nieuw strategisch beleidsplan,

nieuwe directeur. Nynke Venema, nu nog leerkracht en

waarin de koers voor de periode van 2019 tot en met 2023

bouwcoördinator op de Máximaschool, is in deze functie

is vastgelegd. In het plan staan de contouren van ons

benoemd. Johan Meesters, directeur op de Nijdjipschool

toekomstig beleid als het gaat om onderwijs, kwaliteit,

in Grou is sinds de zomervakantie interim-directeur in

visie, innovatie en samenwerking met anderen. Zowel het

Aldeboarn. Fijn dat het zo kon en goed was!

volledige plan als een ‘populaire samenvatting’ daarvan

Op cbs Klaverblad, onze school voor hoogbegaafde

worden onder de aandacht gebracht van alle medewerkers

kinderen, werkt tijdelijk een interim-directeur. Het is Roel

en externe partijen waarmee PCBO en de scholen nauw

Omvlee die met zijn grote ervaring dit werk al met verve

samenwerken.

heeft opgepakt. Richard Spoelstra heeft na een periode

Geïnteresseerd?

van leidinggeven gekozen voor het geven van onderwijs

De volledige tekst van het plan is gepubliceerd op

aan deze kinderen. Daarmee heeft hij veel ervaring en

de website van PCBO Leeuwarden, link: strategisch

daaruit krijgt hij de meeste energie. Er wordt in 2020

beleidsplan 2019-2023. Een verkorte versie, met een

gezocht naar een nieuwe directeur.

overzicht van onze zeven strategische ambities, ziet u via
de link strategisch beleidsplan poster.
Tezamen met een nieuw ICT-beleidsplan, het beleidsplan
Passend Onderwijs en het nieuwe schoolplan van

Aantal leerlingen: kleine daling

elke school ligt er voor de komende 4 jaren een sterk

Het aantal leerlingen op onze PCBO-scholen op de voor

fundament.

het basisonderwijs belangrijke teldatum 1 oktober is
gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.
Op 1 oktober telden de scholen in totaal 3.221 leerlingen
(2018: 3.293). Dezelfde daling is ook zichtbaar bij
andere scholenkoepels in de regio.

Goede Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
We wensen al onze medewerkers, leerlingen en hun
ouders een fijn kerstfeest, een goede jaarwisseling en een
gelukkig, gezond en leerzaam 2020.

