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Verbinding
Grote inzet in een bijzondere tijd
De kinderen centraal

In deze coronatijd voelen we de behoefte te ontmoeten

Opnieuw hebben we een halfjaar achter de rug dat
voor het PCBO en de 16 PCBO-scholen in het teken
stond van de corona-pandemie. Helaas duurde
het reguliere onderwijs een week korter dan gewenst,
gedacht en gepland. De scholen gaan eerder dicht
vanwege de zorg over het Omikronvirus. U bent
hierover per brief geïnformeerd.

verharding en verwijdering ten opzichte van elkaar.

Lees verder op pagina 2

en te beleven. Samen! Maar we zien in de maatschappij
door onzekerheid, onduidelijkheid, stelligheid ook
Scholen zijn belangrijke ontmoetingsplekken en prachtige
oefenplaatsen. Behalve om er te leren kunnen de kinderen
zichzelf ook vormen en leren kennen. Er is ruimte om je
te verdiepen in de ander. En samen te leven, respectvol.
Burgerschap. De aandacht daarvoor wordt terecht van
ons verwacht en dit heeft een mooie verbinding met
onze identiteit. Zijn, zien en gezien worden met oprechte
aandacht voor elkaar. Samengevat in deze Kersttijd:
Geef licht!
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Grote inzet in een bijzondere tijd
De kinderen centraal
Terugkijkend op de afgelopen maanden kunnen we
vaststellen dat het acceptabel is gegaan, dankzij de extra
inzet van velen binnen en rond onze scholen.
Ja, het klopt: ook op PCBO-scholen was er veel uitval
door ziekte of quarantaine, zowel onder leerkrachten als
onder leerlingen. Vaak konden we het redden door extra
benoemingen met OC&W- en PCBO-geld, door invallers
uit de pool in te zetten en/of groepen te combineren.
Maar ook bij ons moesten helaas soms lesdagen voor
groepen worden afgelast. Want ook bij ons was het voor
scholen helaas moeilijk en in een enkel geval onmogelijk
om vervanging te vinden voor leerkrachten die zich
moeten afmelden. Het lerarentekort is voorlopig nog niet
voorbij en dat baart ons zorgen.

Titia Boomgaardt met pensioen
Voor de Kerst neemt ze afscheid van haar school,
in januari volgt nog een informele bijeenkomst met
collega’s: Titia Boomgaardt is na een dienstverband van
meer dan 40 jaar met pensioen gegaan. Er gaat vaker
iemand met pensioen bij PCBO Leeuwarden, maar bij
het vertrek van Titia staan we graag even apart stil.
Een hele generatie Aldlân-bewoners heeft het rekenen,
schrijven en nog veel meer geleerd op ‘haar’ Willem
Alexanderschool. Bij haar komst een matig presterende
school maakte Titia er met haar team een excellente
school van. Ook nadat dit predicaat in 2012 was verleend
bleef ze het team met succes inspireren om op hoog
niveau te werken. Begin dit schooljaar volgde een laatste
vernieuwing: ook de Willem Alexanderschool werd

Daar staat iets positiefs tegenover. Alle scholen

Integraal Kindcentrum.

hebben voor twee schooljaren extra middelen om

Titia wordt per januari als directeur opgevolgd door

leerachterstanden weg te werken die tijdens het vorige

Ietje de Vries. De wijk en het PCBO zijn Titia heel

schooljaar zijn ontstaan. Daarvan wordt heel nuttig

erkentelijk voor al die jaren inzet!

gebruik gemaakt. Zo wordt het extra budget dat
hiermee binnenkomt gebruikt om, zo mogelijk, klassen
te verkleinen en vakleerkrachten (bijvoorbeeld sport,
muziek, cultuur) aan te trekken. Dat laatste biedt

Een nieuwe HRM Adviseur

drie voordelen:

Els van de Kwast was sinds 2016 de eerste HRM Adviseur

De lessen die zij geven zijn deels gericht op sociaal-

van PCBO. Ze heeft de afgelopen jaren aangetoond hoe

emotionele aspecten en ook daar hebben de lockdown-

belangrijk de functie is voor een grote organisatie als

perioden nadelige effecten gehad.

PCBO. Per 1 januari gaat zij door in deze functie elders.

Kwaliteit door specialisten.

Bij de BMS in een meer leidinggevende rol. We bedanken

Door de inzet van deze vakleerkrachten krijgen de

Els ook vanaf deze plek voor haar inzet bij ons. We

klasseleerkrachten tijd en ruimte om, waar dat nodig is,

kunnen gelukkig ook melden dat we een goede opvolger

te werken aan leerachterstanden.

hebben gevonden. Bettina van den Bosch gaat al vanaf

Mede dankzij deze impuls is er, ondanks corona,

januari voor PCBO werken.

PCBO-breed gezien, sprake van een groei boven
verwachting!

nieuwsflits 23 / december 2021 / pagina 3

PCBO-poëziesteen onthuld
Met ‘uitzicht’ op het PCBO-kantoor in de Margaretha
de Heerstraat ligt sinds 6 september een speciale
PCBO-poëziesteen in het trottoir van de Wybrand de
Geeststraat, vlak voor het Gabbema-gasthuis. Het is de
PCBO-inbreng in de poëzieroute Leeuwarden, waarvan
dit de 60ste poëziesteen is. Het passende gedicht
‘Schoolplein’ werd door dichter René van Loenen
geschreven. PCBO heeft de steen aan de Stichting
Poëzieroute Leeuwarden aangeboden na de overgang
van vereniging naar stichting in 2019.

Albertine Agnes
nieuwbouw
De nieuwbouw van het toekomstige IKC Albertine
Agnes aan de Euterpestraat vordert voorspoedig. De
aannemer hoopt de school in mei 2022 op te leveren.
Grote kans dus dat team, leerlingen, opvang en kleuters/
peuters nog voor de zomer in dit nieuwe gebouw van
start zullen gaan.

Koningin Wilhelminaschool Fontein
uitbreiding en IKC
Ontwikkeling IKC Middelsee
In de stadswijk Middelsee, nu in ontwikkeling, gaat
in 2022 de bouw van ons IKC van start. Ontwerp en
bestek voor de nieuwbouw zijn inmiddels gereed, de
aanbesteding vindt in februari plaats. In de loop van 2022
zullen ook de eerste medewerkers voor het nieuwe IKC
worden aangetrokken. Streven is om in deze wijk in 2023
van start te gaan met opvang en onderwijs.

Bij de Koningin Wilhelminaschool aan de Fonteinstraat
wordt in het voorjaar gestart met de uitbreiding van het
gebouw. De hoop is dat deze vernieuwing, die onder

Aantal leerlingen
Stabiel

andere onderdak gaat bieden aan speelleergroepen en de
BSO, snel na de zomervakantie kan worden opgeleverd.

De 16 PCBO-scholen telden op 1 oktober samen
3.199 leerlingen en op 1 december met een instroom
van 77 leerlingen zeven meer dan vorig jaar. De conclusie
is dat het aantal leerlingen tamelijk stabiel is.

Koningin Wilhelminaschool Transvaal
ook uitbreiding en IKC
Ook bij de Koningin Wilhelminaschool aan de Transvaalstaat staan veranderingen op stapel. Hier gaat Sinne
Kinderopvang op een naastgelegen terrein, een voormalige garage, een nieuwe opvangplek realiseren. Nadat
deze gereed is, naar verwachting eind 2022, zullen PCBO
en Sinne hier samen verder gaan als een echt IKC.
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Kansen voor kinderen 2
Nieuwe impuls voor IKC’s

van de Nederlandse taal, de sociaal-emotionele ontwik-

Net als andere scholenkoepels in Leeuwarden werkt

Kinderkoepel.

ook het PCBO actief samen met de gemeente aan het

Via een advertentie in de krant zijn voor dit project

programma Kansen voor Kinderen. Centrale doel van

leerkrachten en onderwijsassistenten opgeroepen. Dit

dit programma is ervoor te zorgen dat alle kinderen

zorgde voor meer dan 200 (!) reacties. Een prachtig

in Leeuwarden gelijke kansen krijgen op school, op

signaal van grote betrokkenheid.

de opvang en bij voorschoolse en buitenschoolse

Ook beide ROC’s en NHL Stenden hebben hun hulp

activiteiten.

aangeboden door stagiaires aan te bieden. De nood-

Na de eerste ‘ronde’ in dit programma, van 2016 tot

opvang zal in eerste instantie voor een half jaar tot

2020 is fase 2 (2021-2028) gestart. Daarin gaat extra

maximaal 11 maanden zijn. PCBO Leeuwarden werkt in

aandacht (en budget) naar IKC’s in aandachtsgebieden,

dit project nauw samen met de koepel voor openbaar

binnen het PCBO zijn dit de IKC’s Prins Maurits,

onderwijs Proloog.

keling, rekenen en creatieve vaardigheden. Bij het
PCBO krijgen deze kinderen les in lokalen van IKC de

Prins Constantijn en de Kinderkoepel. Ondertussen
stimuleert de gemeente de verdere ontwikkeling
van IKC’s in andere wijken en gaat de gemeente de
ontwikkeling van IKC’s in de dorpen van de gemeente
Leeuwarden actiever stimuleren.

Onderwijs
aan opvangkinderen
Op woensdag 1 december startten in Leeuwarden
68 kinderen uit de noodopvang in het WTC hun eerste
schooldag in Nederland. De meeste kinderen komen
uit Syrië, Afghanistan, Irak en Turkije. Ze krijgen
dagelijks les van 9 tot 14.30 uur in klasjes van tien tot
dertien kinderen. Het gaat hierbij vooral om het leren

‘Wat fijn dat je er bent’ staat op de kerstkaart die Sarah
Osayemwenre (12) uit groep 8 van IKC De Kinderkoepel heeft
gemaakt. Ze geeft hem aan Ali Almali (10) uit Syrië, één van de
kinderen uit de noopopvang voor vluchtelingen die les krijgt in
het gebouw van de Kinderkoepel.

Graag bedank ik iedereen voor alle extra inzet, steun, creativiteit
en het doorzettingsvermogen dat we met elkaar nodig hadden om ook in
het opnieuw bijzondere jaar 2021 onze leerlingen te begeleiden
bij het leren en het gezond opgroeien.
Ik wens al onze leerlingen, alle ouders en verzorgers, onze relaties en
uiteraard ook al onze medewerkers een fijn kerstfeest, een goede jaarwisseling en
een gelukkig, veilig en gezond 2022!

Hans Greidanus, directeur-bestuurder

