Postbus 1090 / 8900 CB Leeuwarden
058 2130350 / mail: info@pcboleeuwarden.nl
w w w.pcboleeuwarden.nl

nieuwsflits
nummer 21 / december 2020

Van Advent naar Kerst
Advent. Verwachting. Op naar Kerst. Een Bijbelverhaal,

Persconferentie 14 december
en PCBO-brief

een hoopvol leerverhaal. Wat hebben we behoefte aan

Het gaat niet goed met de besmettingscijfers.
Dit kwam naar voren tijdens een toespraak van
premier Rutte met een stevige boodschap, ook voor het
onderwijs. U heeft het in de speciale PCBO-nieuwsbrief
van dinsdag kunnen lezen. We benutten alle opgedane
ervaringen en zijn al bezig om verder uit te denken hoe
we het thuisonderwijs opnieuw goed vorm en inhoud
kunnen geven. Nadere informatie krijgt u van de
school van uw kind(eren).

Waarom raakt het ons? Omdat het wat kan worden

licht. Nooit eerder hing de kerstverlichting zo vroeg in het
jaar. Wat is dat toch met dat kind in de kribbe?
met zo’n kind?! We kunnen het in de verhalen volgen.
Vanuit armzalige omstandigheden wordt er iets echt
nieuws geboren. Het is geen nep-nieuws. De ‘goedelijke’
goddelijke inborst, hoge verwachtingen, het wekt op,
het breekt baan, het richt op, het geeft richting; gezien,
erkend worden, mogen zijn wie je bent. Het kan wat
worden! Het kan met iedereen wat worden. Samen,
inclusief. Actief! Dat is nog eens hoopvol. Steek de kaarsen
aan, de kerstversiering hangt. Vieren! Wat minder mensen
tegelijkertijd. Maar het gaat ons lukken!
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2020, wat een jaar
We sluiten deze maand een heel bijzonder jaar af. Danny
Vera sluit het jaar af met zijn nummer Roller Coaster,
nummer 1 van de Top 2000. Het was zeker een grillige
achtbaan dit jaar. Maar met onze krachten hebben we het
onderwijs aan uw kinderen toch zoveel mogelijk in goede
banen willen leiden.
uwarden.nl
Meer informatie: www.pcbolee

Schooljaar 2020/2021, ondernomen acties
Het schooljaar 2020/2021 is nu ruim vier maanden
IKC De Kinderkoepel

Digitale les uit
de woonkamer van
juf Christa

onderweg. Gelukkig tot op heden met fulltime onderwijs
voor de kinderen. Hieronder een aantal maatregelen die
op PCBO-niveau zijn genomen om het werk op de scholen

Koningin Wilhelminaschool Transvaal

Groep acht
in coronatijd
school al een
‘Hoe gaat het met je?... Mis je onze
van jou
beetje?... Wat krijg ik een leuke dingen
groep 8 van
binnen!’… Yvonne Slof, leerkracht van
zit in
de Koningin Wilhelminaschool Transvaal,
een leeg lokaal volop in de actiestand.

en over ‘lekker in je vel zitten’.
Dan: voorbereiden. ‘Ik maak
elke week nieuwe digitale
lessen, met dia’s, filmpjes,
gesproken
les en opdrachten.
Met het programma dat
ik daarvoor
gebruik kan
ik op school
volgen hoe
ze het doen.’
Leerlingen
kunnen op
Mailen, skypen, telefoeen besloten
neren, een groeps-chat YouTubekanaal de
en klassikaal contact
per
via een online vergader- instructies
les bekijken.

Echt leeg is het lokaal niet.
Want Yvonne heeft op elke
stoel een zelfportret bevestigd van een leerling. Een
opdracht uit de eerste week.
Tussen al die stille portretten
gaat het echte contact met
haar leerlingen de hele dag
door. Ze somt op: mailen met
leerlingen, hun werk nakijken
en soms telefonisch bespreken. Sinds vorige week heeft
ze haar groep van 11.00 tot
11.45 uur bij elkaar in een

zegt
‘De eerste week was echt een feestje’,
het team
moeder Mathilde Heidema. ‘Wat had
‘Maar ik
van CBS Nijdjip het goed voor elkaar.’
de juffen en
zou nu ook wel weer zin hebben om
dochzegt
mijn vriendinnen uit de klas te zien’,
‘En er
ter Ilse (9) aan het eind van week twee.
er met
we
dat
geweest
zijn best wel momenten
Mathilde
bekent
zaten’,
doorheen
elkaar even
na week drie.

CBS Nijdjip in Grou

Leren aan de
keukentafel

Weer bij elkaar
‘We hebben de boeken
opgehaald, we kunnen
thuis werken, we hebben elke dag wel even
contact, maar het is toch
anders’, zeggen de kinderen. Sil: ‘Het lijkt wel alsof
een dag op school sneller
voorbij gaat dan thuis.’
Gelukkig, in week drie is
het klassengesprek weer
mogelijk. Via een videoverbinding.

goed te kunnen doen.

•

worden
Welk getal moet er in de open vakjes
te komen?
ingevuld om, opgeteld, op negen uit
acht (foto)
Als je in groep 8 zit kan de breukenopdr
der Iest,
een pittige opgave zijn. Christa van
legt vanuit
leerkracht van IKC De Kinderkoepel
uit
haar huiskamer aan één van haar leerlingen
hoe het werkt.

Oppervlak driehoek
Al in het begin van de crisis
stuurde Christa instructiefilmpjes naar de individuele leerlingen. Met opdrachten die,
na uitwerking, op foto’s naar
haar werden teruggestuurd.
‘Een filmpje over hoe je de
oppervlakte uitrekent van een
driehoek leverde ook van ouders leuke reacties op’, vertelt
school.’
Christa. ‘Niet iedere ouder
wist nog hoe dat moet.’
Nieuwe mogelijkheden
Nu zijn ze, dankzij het videoWerken met de videoklas biedt
programma, weer als groep
Zo
mogelijkheden.
nieuwe
bij elkaar. Christa: ‘Voor een
kan de leerkracht laten zien
leerkracht is niets zo belangén uitleggen hoe je die pittige
rijk als direct contact met
hele
de
In
oplost.
sommen
de klas. Rechtstreeks vragen
groep, in een kleiner groepje
stellen. Iets uitleggen. We
en soms individueel. Soms
zijn heel blij dat we dat nu
software
de
zelfs digitaal, via
allemaal weer voor elkaar
van een methode. Maar wel alhebben. En ik vind het reuze
tijd met instructie en oefening
knap hoe flexibel mijn leerop papier. Want het samen
lingen zijn.’
doornemen van de stof en stap
voor stap toewerken naar het
leerdoel blijft belangrijk.

Vorige week introduceerde
Christa het werken in een
videoklas in haar groep. Op
maandagmorgen zaten alle 17
leerlingen om tien uur in het
eerste klassengesprek sinds
weken. ‘Heel blij dat ze elkaar
allemaal weer eens konden
zien en horen’, vertelt Christa.
‘Want ze missen elkaar en

Respect!
En de ouders? Die krijgen nog meer respect
programma; zodra
voor de school en voor
besloten werd om kinleerkrachten. Mathilde:
‘Wat hebben ze het
deren niet meer naar
goed georganiseerd.
school te laten komen
het
Naast
Voor de leerlingen én
ging bij heel veel leerharde werken
ouders. Er liggen pakkrachten de knop om
daagt ze de
ketjes met boeken en
anders
ze
uit
leerlingen
en begonnen
opdrachten klaar. We krijgen
Op bezoek in het ‘thuislokaal’
als we willen is
in verschillenweekschema’s,
te werken.
stra/
in huize Heidema/Hoek
de ‘challenges’. Zoals: maak
er contact met de school. En
in Grou. Sil (11)
Kappenburg
stapel
een zo hoog mogelijke
we genieten mee! Er is zoveel
online vergaderprogramma.
uit groep 8: ‘De eerste week
schoenen.
van
Wat zijn de remeeis
veranderd.
week
de
in
‘Drie keer
was het echt leuk om thuis
kenlessen van tegenwoordig
doen verplicht, dan houd
Ilse (9) met haar
blijven.’
te
Goed en leuk!
origineel. En wat krijgen de
ik een klassengesprek. De
tweelingzus Emma uit groep
Yvonne heeft de ambitie om
kinderen leuke extra opdrachkinderen vinden het na al die
6: ‘Een soort vakantie. We zijn
er het beste van te maken.
ten.’ Zoals de mini bijenles.
weken super om elkaar weer
met mama naar het school‘Als ik zie dat iemand zijn
De kinderen kregen pakketjes
te zien en dingen met elkaar
plein gegaan en daar hebben
werk afraffelt dan zeg ik daar
om zaadbommen mee te
te delen! Het is erg gericht
we een tijd lekker gesport.’
iets van. Dat zou ik in het
maken. Daar komen wilde
week.
tweede
op de sociale interactie met
de
kwam
Toen
gewone klassengesprek doen,
bloemen uit waar vervolgens
elkaar. De andere twee dagen
Emma: ‘Hoe langer je thuis
Ze
digitale.’
het
in
ook
dus
bijen op af komen. Heerlijk
is het een ‘vragenuurtje’ over
zit, hoe meer je de vrienden
heeft nog een doel. ‘Het laatom tussendoor even mee te
klas
de
uit
de lessen die we doen.’
en vriendinnen
ste jaar van je basisschool is
kliederen met elkaar. En dan
Vervolgens week drie.
mist.’
in
hoofdstuk
een bijzonder
de trampoline. Die maakt
Spreekuur
Mathilde: ‘Het gaat nog steeds
ieders leven. Daar wil ik iets
uur
overuren in deze bijzondere
14.00
en
leuke
12.00
hele
Tussen
goed. We hebben
goeds van maken.’ Gelukkig
tijd. Mathilde: ‘Ook dat stond
er zitten ook
heeft ze daarna haar ‘contactMaar…
dagen.
groep
dochter
betrokken
heeft ze een
werkplek met haar
in één van die mailtjes van
moment’. Elke week heeft
van der Iest deelt een de Sprankel in Stiens.
pittige dagen tussen.’ Emma:
met enthousiaste
leerlingen
Thuiswerken: Christa
skype
school: geniet vooral ook van
of
telefoon
spreekuit groep 6 van CBS
Yvonne via
‘Ik baal ervan dat mijn
Fleur Frederique, leerling
ouders. ‘Als de eindmusical
het mooie weer en van elkaar.
niet
een persoonlijk gesprekje met
tweelingen
over
beurt
we
niet doorgaat, verzinnen
En dat doen we!’
de 24 leerlingen. Over ‘hoe
doorgaat.’
met elkaar!’
contact met u op.
anders
school
iets
de
echt
neemt
s
instuurt
dat
u
het gaat’, de schoolprestatie
‘aanmelden’- contactformulier. Als
Via de website van de school - menu
gesloten, u kunt uw kind wel aanmelden.
Aanmelden? Ook al is de school

Met thuisonderwijs en de vakantieschool hebben we
recht willen doen aan achterstanden. Die waren er niet
voor iedereen, maar in termen van kansengelijkheid
waren er wel verschillende uitkomsten. Het vroeg ook
meer van u als ouders en verzorgers. Fijn, uw bijdrage
aan het onderwijs in een voor uzelf ook onrustige tijd.
We hebben op het gebied van maatregelen steeds
het RIVM en de GGD gevolgd en de op basis daarvan

We hebben een ruime pool van invallers. Het lukt bijna
altijd om iemand te laten inspringen als er een collega
door quarantaine of besmetting uitvalt. Omdat het
ook vaak voorkomt dat collega-leerkrachten, ambulant
personeel (zonder groep) of al goed ingevoerde Pabostagiaires een groep ‘even’ overnemen, hoefden we
slechts in uitzonderingsgevallen een groep ‘naar huis te
sturen’.

•

We hebben afspraken over het beperken van het bezoek
van ‘externen’ (waaronder ook ouders) op school.
Die worden door ouders goed nageleefd, waarvoor
waardering en dank.

•

De scholen krijgen een tweede schoonmaakbeurt
halverwege de schooldag.

•

Naast desinfectiemateriaal bij de ingangen wordt in de
klaslokalen een CO2 meter opgehangen, waarmee we de
ventilatie goed kunnen monitoren. Ze liggen klaar.

•

Voor alle scholen is op basis van inspectie een rapport

opgestelde protocollen door de sectororganisaties.

opgemaakt over het binnenklimaat. Informatie hierover is

Ondanks de beperkingen hoop ik dat de informatie

per school met ouders gedeeld. In de begroting voor 2021

duidelijk genoeg was en de contacten, zeker wanneer
nodig, gelegd werden. Vanuit PCBO waren er brieven
en berichten rond de christelijke feestdagen en van
vakantie tot vakantieperiode. En nu negen maanden
later voor de Kerst.

CO2

hebben we extra middelen ingezet.
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Nu 5 IKC’s in actie…
Aan het begin van dit schooljaar ging IKC Prins

De Dr. Algraschool heeft een rigoureuze opknapbeurt

Constantijn met een feestelijke opening (uiteraard geheel

(bijna) achter de rug en opent komend voorjaar onder een

volgens de ‘nieuwe normaal-regels’) van start.

nieuwe naam: IKC Alexia.
Nieuwbouw in de vorm van een kleine uitbreiding
staat ook op stapel bij de Koningin Wilhelminaschool
Fontein. Als deze, hopelijk in 2022, is gerealiseerd trekt
de speelleergroep van Sinne ook fysiek bij de school in

weer nieu

! en

k

Nieuw

Kijk!
w!

(er wordt nu al nauw samengewerkt) en ontstaat ook daar
een IKC.
In voorbereiding is nieuwbouw bij de Koningin
Wilhelminaschool Transvaal, ook daar met het doel
ruimte te creëren voor speelleergroepen en buitenschoolse

oud o
o

opvang. Een school die eigenlijk ook al langer
functioneert als IKC is de Willem Alexanderschool; een
naamswijziging naar IKC Willem Alexander, met een
aangepast logo, staat in 2021 op het programma.
Op 26 november markeerde de onthulling van een nieuw
logo de start van IKC Máxima.

Goede start Doarpsskoalle Wurdum
Na de zomervakantie ging de Doarpsskoalle Wurdum
van start: een samengaan van de voormalige CBS De
Arke en de Uniaskoalle. Leerlingen van beide voormalige
scholen zitten nu bij elkaar in grotere groepen en
leerkrachten bleken al snel enthousiast te bouwen aan
het teamverband dat zo belangrijk is voor een goed
functionerende school. Een belangrijke stap voor een
solide toekomst van het basisonderwijs in Wurdum.

Daarmee zijn binnen onze koepel nu vijf Integrale Kind
Centra (IKC’s) actief. Naast de al genoemde zijn dat IKC
de Kinderkoepel, IKC Johan Willem Friso en IKC Prins
Maurits. In al die gevallen werkt PCBO Leeuwarden
hierin samen met Sinne Kinderopvang aan succesvolle
combinaties van speelleergroepen, buitenschoolse opvang
en basisonderwijs met doorgaande lijnen.
Meer op komst!
Het blijft niet bij deze vijf, er zijn meer scholen die op weg
zijn naar een IKC-organisatie. De Albertine Agnesschool
verhuist deze kerstvakantie naar een tijdelijk onderkomen
(de voormalige basisschool De Wester). Op de locatie van
de huidige school verrijst een bijzonder nieuw gebouw.
Daar gaat de Albertine Agnesschool in 2022 als IKC
verder.
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IKC Middelsee

Ontwikkeling leerlingenaantal

In de nieuwe wijk Middelsee aan de zuidkant van

De 16 PCBO-basisscholen in en rond Leeuwarden telden

Leeuwarden, wordt de komende maand gestart met de

op 1 oktober samen 3.208 leerlingen. Een afname van

bouw van de eerste van de 3.200 geplande woningen.

14 ten opzichte van het voorgaande jaar.

PCBO Leeuwarden en Sinne gaan hier samen met de

Bijzondere vermelding bij deze leerlingaantallen verdient

gemeente Leeuwarden een IKC realiseren.

de ontwikkeling van CBS Klaverblad HB. Onze speciale

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

school voor hoogbegaafde leerlingen groeide in vijf jaar
van 34 naar 128 leerlingen, die hier in 8 groepen elke
dag op hun niveau worden uitgedaagd. Steeds weer blijkt
dat ze hierdoor beter op hun plek zijn dan in het gewone
basisonderwijs.
De scholen in de dorpen Aldeboarn (De Finne), Akkrum
(Ds. Hasperschool), Grou (CBS Nijdjip) en Wurdum
(Doarpsskoalle) kennen een lichte daling.
De school in Stiens (De Sprankel) groeit. Gezien het
aantal aanwezige schoolgaande kinderen in het dorp doen
deze scholen het goed.

En aantal stappen in dit proces:

•

Nadat een visie is opgesteld is een programma van
eisen voor de nieuwbouw geschreven en werd, in
september 2020, Architectenbureau Wijbenga|Tromp
uit Sneek als architect gekozen.

•

Er is breed meegedacht over de mogelijkheden van
dit nieuwe IKC.

•
• We verwachten op 1 augustus een directeur te

Komend voorjaar wordt een aannemer geselecteerd.
benoemen die het team gaat formeren en het concept
gaat uitwerken naar een IKC-plan.

•

Oplevering van het nieuwe gebouw wordt
verwacht op 1 januari 2023

Hele goede Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Graag bedank ik iedereen voor al die extra inzet, steun, creativiteit en
het doorzettingsvermogen dat we met elkaar nodig hadden
om in 2020 onze leerlingen te begeleiden bij het leren en het gezond
opgroeien in deze bijzondere tijd.
Ik wens al onze leerlingen, u als ouders en verzorgers en onze relaties
en uiteraard ook al onze medewerkers een fijn kerstfeest,
een goede jaarwisseling en een geduldig, veilig en gezond 2021!

Hans Greidanus, directeur-bestuurder

