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

nieuwsflits
nummer 24 / juli 2022

We sluiten het
schooljaar goed af!
‘Dit hebben we twee jaar niet met elkaar kunnen doen’.
Volop in actie tijdens een schoolbreed georganiseerde
Nationale Rekendag realiseerde één van de leerkrachten
van de Koningin Wilhelminaschool Transvaal zich
dat er eigenlijk iets heel bijzonders gebeurde. Voor het
eerst sinds twee jaar geleden werd er weer ‘schoolbreed’
samengewerkt door leerlingen en leerkrachten.
Wethouder Kramers op
de heimachine voor de
eerste paal van het nieuwe
IKC Middelsee.

En dat terwijl alle scholen in januari nog een extra week
gesloten moesten blijven en ouders tot 25 februari de
scholen niet in mochten…
We zijn blij met de fysieke ontmoetingen, met u en
binnen en buiten de school. En ja, nu ook weer de

Veel nieuwbouwactiviteit
Op vier van onze scholen werk(t)en in het
afgelopen half jaar aannemers hard om vernieuwing
te realiseren.
Lees verder op pagina 2

schoolkampen, musicals, en allerlei andere evenementen
om het schooljaar fijn te besluiten. Dat was genieten
voor leerlingen én leerkrachten.
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Veel nieuwbouwactiviteit
IKC Albertine Agnes
Op 1 juni openden de kinderen van de kinderopvang
en het onderwijs IKC Albertine Agnes, samen met
toenmalig wethouder Hilde Tjeerdema. Het nieuwe
gebouw, ontworpen met inspiratie op de graficus
M.C. Escher, is prachtig geworden! Na de onthulling van
het logo op de gevel zongen alle leerlingen vanaf de trap
een prachtig door henzelf geschreven IKC-lied. Later op
de dag leidden ze ouders rond door het nieuwe gebouw.
De school was de laatste die vernieuwd werd op basis
van het gemeentelijke Vlekkenplan uit 2014.

Koningin Wilhelminaschool Fontein
Ook bij de Koningin Wilhelminaschool Fontein klinken
hamers en zagen: hier realiseert PCBO Leeuwarden e.o.
een uitbreiding aan de achterkant van het karakteristieke
gebouw. Als het klaar is, na de komende herfstvakantie,
worden krijgen hier de Speelleergroepen en de BSO van
Sinne Kinderopvang onderdak en zo groeit ook deze
school uit tot een volwaardig IKC 2-13 jaar.

Koningin Wilhelminaschool Transvaal
Bij de Koningin Wilhelminaschool Transvaal wordt

Nieuw IKC Middelsee

al geruime tijd hard gewerkt aan uitbreiding: naast

Tenslotte wordt vanaf nu hard gewerkt om in de wijk

de school realiseert Sinne Kinderopvang een nieuw

Middelsee aan de zuidkant van Leeuwarden in augustus

gebouw met speelplein. Als dit, naar verwachting rond

2023 te starten met een nieuw IKC. De contracten

de jaarwisseling is opgeleverd, gaat deze locatie als

met de aannemer en installateur zijn getekend en de

Integraal Kindcentrum verder, met een doorlopende leer-

bouwwerkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan.

en ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar onder een nieuwe

De eerste paal is op 1 juli jl. de grond in geslagen door

naam! Het onderwijs zal ook gebruik maken van het

wethouder Nathalie Kramers. In deze nieuwe wijk komt

nieuwe gebouw, waardoor er meer ruimte ontstaat in

in samenwerking met belangrijke partners echt iets

het schooldeel.

bijzonders boven water! Er wordt een goede, sterke basis

ikc

gelegd voor 0-14 jarigen voor spelen, leren en breed
ontwikkelen!
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Opvang kinderen Oekraïne

van de scholen, wensen, verwachtingen en draagvlak.

Samen met andere onderwijsorganisaties zet PCBO

gemaakt en zijn alle betrokkenen geïnformeerd over de

Leeuwarden zich in om kinderen uit de Oekraïne

volgende stap. Uit de rapportage kwam naar voren dat

onderwijs te bieden. In Leeuwarden gebeurt dit op

er grote belangstelling bestaat voor dit onderwerp en

twee locaties. In Nieuw Mellens waar 37 kinderen

dat er grote toewijding is om te zorgen dat Aldeboarn

worden opgevangen en in Grou waar CBS Nijdjip en

goed onderwijs houdt. De conclusie is dat er voldoende

OBS De Twa Fisken samen werken aan de opvang van

draagvlak bestaat voor een zorgvuldig onderzoek naar

34 leerlingen in de brede school. We zijn heel blij dat

fusie tussen De Boarne en De Finne.

we daarvoor personeel konden benoemen en de kennis

Vanuit de besturen is nu besloten om komend jaar een

kunnen benutten van landelijke organisaties en van de

fusieonderzoek te starten. Een bijzondere fase, waarin

Taalschool die we samen met Proloog aanbieden.

onder andere gesproken wordt over schoolconcept en

Inmiddels is van deze gesprekken een eindrapportage

identiteit. Voor de scholen een spannende periode, die
we met vertrouwen tegemoet gaan.

Ontwikkelingen
CBS de Finne in Aldeboarn
In Aldeboarn zijn al lange tijd twee scholen: CBS de
Finne en OBS de Boarne. Sinds een aantal jaren is
er contact over de toekomst van het onderwijs in het
dorp. Afgelopen schooljaar is besloten hier serieuzer
over te praten. Directe aanleiding was de te verwachten
nieuwbouw en de te verwachten leerlingenkrimp van
beide scholen.

Onderwijskundige
ontwikkelingen
De ontwikkelingen hebben het afgelopen jaar niet stil
gestaan. Met het extra geld om de gevolgen van corona
aan te pakken hebben de scholen plannen opgesteld
en keuzes gemaakt om het onderwijs te versterken. Die
plannen lopen het komende schooljaar door. Daarna
hopen we structureel geld hiervoor in te kunnen zetten.
De extra middelen van de gemeente helpen ook om de
kansen voor kinderen te vergroten. Er ligt daarbij een
accent op de IKC’s in de aandachtwijken.
Op stichtingsniveau hebben we behalve aan de
basiskwaliteit extra aandacht gegeven aan pedagogisch
handelen, burgerschap en het versterken van de

In opdracht van de schoolbesturen, PCBO Leeuwarden

expertisegroepen. Daarin denken leerkrachten van

e.o. en Ambion, zijn gesprekken gevoerd met de teams,

onze scholen na over het versterken van onderwijs op

de MR-en, met de kinderopvang en met een betrokken

het gebied van rekenen, taal, toetsing, het jonge kind,

werkgroep vanuit het dorp. Met de ouders zijn de

gedrag, begaafdheid en onderzoek.

mogelijkheden besproken tijdens ouderavonden. Daarbij
kwamen onderwerpen aan de orde als: herkenbaarheid
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De Zomerschool /vakantieschool
Ook dit jaar is er weer een aanbod voor de vakantieschool. De organisatie ligt nu geheel in handen bij
Kunstkade en hebben kinderen zich hiervoor aangemeld.
Het aanbod is voor de groepen 3 en 4. Voor de groepen
5, 6, 7, 8 en voor de brugklas.

Personeel
Ook voor het schooljaar 2022-2023 gaat het lukken
om voldoende leerkrachten, leraarondersteuners en
onderwijsassistenten in te zetten voor onze scholen.
Met extra personeel aan de voorkant om eerste
vervangingsproblemen direct te kunnen opvangen. Dit
doen we omdat een flexibele schil zonder contracten

Aantal leerlingen
Stabiel

onhaalbaar is door het lerarentekort. We merken dat
PCBO Leeuwarden e.o. een werkgever is waar men

Op de PCBO-scholen bleef het aantal leerlingen, in

graag wil werken.

vergelijking met het vorige schooljaar, zeer stabiel.

boeien van leerkrachten. Dit doen wij door een helder
aannamebeleid te voeren, te investeren in begeleiding
en ontwikkelingsmogelijkheden en interne mobiliteit te

2020/2021

PCBO Leeuwarden e.o. hecht belang aan het binden en
begin schooljaar: 3.157
einde schooljaar: 3.478

Onlangs is de loonkloof tussen PO en VO gedicht en er
ligt een goede nieuwe cao. Dit zorgt voor een betere en
passende beloning voor alle medewerkers. We hopen

2021/2022

stimuleren.
begin schooljaar: 3.149
einde schooljaar: 3.456

dat onder andere dit betere salarisperspectief er ook
toe bijdraagt dat meer studenten kiezen voor de PABO.
Werken in het basisonderwijs is en blijft een prachtig
beroep!

Goede vakantie gewenst!
Leerlingen, ouders, leerkrachten en alle andere medewerkers van PCBO Leeuwarden,
het is voor jullie allemaal opnieuw een heel bijzonder schooljaar geweest.
Bedankt voor jullie inzet en inbreng. Geniet van jullie zomervakantie, we zien jullie
graag allemaal weer terug op maandag 29 augustus.
De schoolverlaters die nu in groep 8 zitten wensen we ook vanaf deze plek
heel veel succes op hun nieuwe school!
Met vriendelijke groet,
Hans Greidanus, directeur-bestuurder

