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5 OKTOBER 2016. HUIS AAN HUIS VERSPREID IN DE REGIO WAAR PCBO LEEUWARDEN e.o. BASISONDERWIJS VERZORGT.

150 jaar Protestants Christelijk Basisonderwijs
in Leeuwarden en omstreken
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150 jaar
PCBO L eeuw a rden e. o .

Proficiat!
CSG Comenius, Christelijk Gymnasium Beyers Naudé en CSG Ulbe van Houten vormen samen de
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord-Fryslân (CVO).

www.csg-comenius.nl

www.cgbn.nl

www.csgulbevanhouten.nl
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STAP VOOR STAP
DOOR 150 JAAR
GESCHIEDENIS
Wanneer en waar begon het christelijk
onderwijs in Leeuwarden? Waar stond
de Willem Lodewijkschool en wanneer
begonnen daar de lessen? Hoe zit het
precies met de geschiedenis van de
Koningin Wilhelminaschool? En is er ook
ooit een Koningin Emmaschool geweest?
Het antwoord op deze en vele andere
vragen vindt u in deze, speciaal voor dit
jubileummagazine van PCBO Leeuwarden, gemaakte tijdbalk met historische
hoogtepunten en weetjes. Die tijdbalk
begint hieronder en loopt vervolgens
aan de onderzijde van alle pagina’s in
dit magazine door naar de dag van
vandaag. Veel leesplezier.

FRIESE BASISSCHOLEN GEZONDER
Er is voetbal, dans, turnen, schaatsen, basketbal en nog heel
veel meer! De ene keer geeft de eigen leerkracht de gymnastiekles. De andere keer staat er een speciale sportleraar
voor de groep.
Leerlingen van de meeste basisscholen in Friesland krijgen
veel beter gymnastiekonderwijs dan elders in Nederland.
Gevolg: ze sporten meer en groeien daardoor gezonder op.

Leeuwarden werkt het zo: BV Sport biedt de scholen de
sportleraren aan die samen met de eigen groepsleerkrachten van die scholen en studenten van de sportacademie
CIOS de gymlessen geven. Het is een initiatief van Sport
Fryslân en Zorgverzekeraar De Friesland. Belangrijk, want:
sportieve leerlingen leven nu en later vaak gezonder.

Nog meer gezondheid
Samenwerking
Veel PCBO-scholen werken inmiddels al enkele jaren samen
met andere partijen aan beter bewegingsonderwijs. ‘Sport
op basisscholen’ heet dat programma. In de gemeente

Verschillende PCBO-scholen versterken het thema gezondheid nog verder door te werken aan de voorwaarden van
een ‘gezonde school’. Daarin is naast bewegen ook gericht
aandacht voor gezond leven en gezond eten.

Middeleeuwen -In de middeleeuwen
is het onderwijs vooral een kerkelijke
aangelegenheid. Aan de kloosters zijn
meestal scholen verbonden en ook de
meeste parochies hebben een school.
Het onderwijs is er gericht op bestuurlijke en kerkelijke functies. In de late
middeleeuwen ontstaan ook stadsscholen.
Gouden eeuw- Het onderwijs wordt
een zaak van de (gemeentelijke) overheid. De magistraat toetst onderwijzers
op hun bekwaamheid, benoemt ze hoewel de kerkenraad er ook een stem
in heeft -, regelt de huisvesting en
houdt, samen met de kerkenraad,
schooltoezicht.
De onderwijzers krijgen hun inkomsten
uit de door de kinderen ingebrachte
schoolgelden. De belangrijkste vakken
zijn godsdienst, lezen, schrijven en soms
rekenen.
18de eeuw -Het onderwijs deelt in
de malaise die deze eeuw kenmerkt.
Grote klassen, onbekwame onderwijzers,
vaak met bijbaantjes die ten koste gaan
van het onderwijs, en slecht toezicht.
Lijfstraffen zijn aan de orde van de dag.
1806 De eerste door de centrale
overheid geregelde onderwijswet wordt
van kracht. Er komt klassikaal onderwijs
dat zich richt op ‘het aanleren van
gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld.’ De salarissen komen voor een
belangrijk deel van de overheid. Het onderwijs heet ‘nationaal onderwijs’ en is
onttrokken aan de invloed van de kerk.
1848 Thorbeckes nieuwe grondwet
geeft het onderwijs weer vrij: ‘Het geven
van onderwijs is vrij … ‘ (artikel 23-2).
De overheid bekostigt alleen het openbaar onderwijs. Scholen, opgericht volgens een bepaalde denominatie, moeten
zelf hun financiering regelen; het begin
van de ‘schoolstrijd’.

Schooljaar 2015/2016 geopend met groenten en fruit: de kookstudio van “Gezonde School” de Willem Alexanderschool.

SCHOLEN MET MOOIE NIEUWBOUWPLANNEN
PCBO Leeuwarden e.o. investeert jaarlijks in vernieuwing en
verbetering van scholen. Zo blijven we ook na 150 jaar bij
de tijd als het gaat om functionele lokalen en ontmoetingsruimtes. Ook de ontwikkeling van het basisonderwijs – het
ontstaan van brede scholen en Integrale Kind Centra (IKC)
– maakt vernieuwing noodzakelijk. Wat zijn recente grote
bouwprojecten en wat staat er voor de komende jaren op
stapel?
• De Koningin Beatrixschool startte in 2011 een samenwerking met Sinne Kinderopvang. Die mondde in 2013 uit
in de opening van De Kinderkoepel, het eerste IKC in
Leeuwarden. Dit kon door de voormalige Menno van
Coehoornschool in gebruik te nemen.
• In 2013 namen de Ds. Hasperschool in Akkrum en CBS
Nijdjip in Grou nieuwe schoolgebouwen in gebruik.
• Begin 2016 trok IKC Johan Willem Friso in de Pniël-kapel:
deze werd prachtig gecombineerd met de school.

1863-Leeuwarden Op 12 december
wordt in Leeuwarden de Vereeniging tot
bevordering Christelijke Belangen opgericht.
Een van die belangen is ‘een school voor
Christelijk onderwijs oprigten’. Om dat te
realiseren wordt een schoolcommissie in het
leven geroepen.

• Op stapel staan grote nieuwbouwprojecten voor de Prins
Mauritsschool (Bilgaard), de Prins Constantijnschool
(Vrijheidswijk, Bloemenbuurt en Oldegalileën) en de
Albertine Agnesschool.
• Ook voor de Reinbôge in Tersoal is nieuwbouw te verwachten: de school streeft samenwerking na met twee
andere basisscholen uit de Lege Geaën.
Niet alleen deze scholen zijn of worden daarmee helemaal
‘up-to-date’, ook op alle andere scholen investeert PCBO
Leeuwarden in lokalen, inrichting, leermiddelen en computernetwerken: de faciliteiten die modern onderwijs op hoog
niveau mogelijk maken.
Een andere uitbreiding van PCBO Leeuwarden die in het
verschiet ligt: de christelijke basisschool De Sprankel in
Stiens wil zich aansluiten. Het gaat om een basisschool met
ca. 270 leerlingen en een twintigtal medewerkers. Streefdatum: augustus 2017.

1864-Leeuwarden Koning Willem III
keurt de statuten van de vereniging goed.
De vereniging krijgt een eigen gebouw:
Grote Kerkstraat F255, Leeuwarden-het
huidige nr. 21.
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DANSEN

DE

Swingende PCBO-scholen!

Wat is anno 2016 het bestaansrecht en de toekomst voor het protestants christelijk onderwijs?
En hoe geef je die C van christelijk in deze tijd
vorm en inhoud?

Leerlingen van PCBO-scholen dansen elk jaar massaal mee
aan de strijd om de Dance Battle en de Saco Velt Bokaal.
Want: dansen is gezond, bewegen is gezond. Dansen is
goed voor lichaam en geest met een positief effect op de
sociale omgang en leren. IKC De Kinderkoepel werd winnaar van de Dance Battle 2015. En hoewel het dit jaar even
iets minder liep, nam de Máximaschool in het verleden met
regelmaat de Saco Velt Bokaal mee naar Zuiderburen.

VAN CHRISTELIJK

‘Een goede toekomst is er beslist!’, zegt directeur-bestuurder Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden e.o.
‘En het antwoord op de vraag naar de invulling daarvan
staat centraal in de missie van het PCBO: vanuit de
christelijke traditie worden we opgeroepen om betrouwbaar, nabij en liefdevol aanwezig te zijn. Zo willen
we samenleven in onze scholen en kinderen begeleiden
en houvast geven om te kunnen functioneren in de snel
veranderende samenleving. Daarin worden ook onze
koers, passie en compassie zichtbaar.’

In de praktijk, zegt hij, vertaalt zich dit vooral in de sfeer
binnen de school en in de manier waarop leerkrachten
werken. ‘Met oprechte aandacht kijken we naar al onze
leerlingen. Vanuit het besef dat ieder kind uniek is én
dat ieder kind er mag zijn, verdient het kansen om zijn
of haar talenten te ontwikkelen.’ Naast het feit dat bijbelverhalen van oudsher een rol spelen, vertaalt het
christelijk onderwijs zich tegenwoordig vooral in een
reeks kernwaarden. Het gaat om: veilig, respectvol, betrouwbaar, kwaliteit, professionaliteit, oog voor talent,
ambitieus en innovatief. Greidanus: ‘In die kernwaarden
schuilt de kracht van het christelijk onderwijs van deze
tijd en van de toekomst.’ PCBO Leeuwarden e.o. heeft
dit alles samengevat in een motto. De vijftien PCBOscholen zijn stuk voor stuk plekken waar identiteit en
kwaliteit elkaar versterken.

De Kinderkoepel werd winnaar van de Dancebattle 2015.
Foto: Kunstkade

MUZIEK
Ds. Hasperschool winnaar Frysk Sjongfestival
Verschillende PCBO-scholen hebben eigen muziekdocenten
en –lokalen, andere werken nauw samen met plaatselijke
muziekkorpsen en –docenten aan de muzikale vorming van
leerlingen. Een recent succes: in maart 2016 won het
schoolkoor van de Ds. Hasperschool uit Akkrum onder lei-

ding van juf Greetje het Frysk Sjongfestival foar Bern. Nog
een mooi project: Nijdjip uit Grou deed met 24 leerlingen
uit de groepen 5 en 6 mee aan het project Korps in de Klas.
Dit gebeurde in samenwerking met Brassband Apollo Grou
en leidde in april tot een schitterend concert in de school.

UW KIND NAAR EEN
PCBO-SCHOOL
U wilt uw kind opgeven voor één van de PCBO-scholen?
Welkom! Neem dan rechtstreeks contact op met de school
van uw keuze. Het aanmelden van uw kind verloopt bij
PCBO Leeuwarden namelijk direct via de scholen. Een voordeel daarvan is, dat u meteen kennis kunt maken met de
school en andersom: de school leert ook u meteen kennen.
5
Hoe kiezen?
Via de website van de school, de schoolgids, de site van de
Onderwijsinspectie, de website www.scholenopdekaart.nl en
ervaringen van andere ouders komt u meer te weten over
de aanpak en de prestaties van basisscholen bij u in de buurt.
Kijken? Maak een afspraak!
Kiest u voor één van onze PCBO-scholen? Kom dan eens
langs! Als u vooraf telefonisch een afspraak maakt, dan reserveert de schoolleiding tijd voor de kennismaking en dat
werkt wel zo plezierig. Natuurlijk is ook uw kind meteen welkom om even op zijn of haar toekomstige school te kijken.
Voor kleuters bieden we zogenaamde ‘wendagen’ aan. In
overleg kan uw kleuter alvast een dagdeel komen meedraaien op zijn of haar nieuwe school.

Ds. Hasperschool werd winnaar van het Frysk Sjongfestival 2016. Foto: Cedin/Pieter de Vries

1866-Leeuwarden Het door de schoolcommissie georganiseerde onderwijs gaat
van start op de bovenverdieping van het
verenigingsgebouw. De eerste schooldag is
woensdag 5 september 1866. Het hoofd
van de school is W.C. van Munster uit
Hommerts.

Open dag: ook een mooie gelegenheid
De PCBO-scholen houden begin november een ‘open dag’.
U bent dan met uw kinderen zonder afspraak welkom om
de school binnen te lopen en een kijkje te nemen in de klassen. Wanneer precies? Houd daarvoor onze Huis aan Huis
pagina in de gaten of check eind oktober de website van het
PCBO of de site van de school waar u wilt gaan kijken.

1867-Wirdum Ook in Wirdum wordt een

1869-Wirdum In Wirdum gaat op

protestantse schoolvereniging opgericht.

1 september de school met 40 leerlingen
van start.
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PLUSKLASSEN
Uitdagingen voor intelligente leerlingen
Een uurtje filosofie. Bouwen aan een goed werkende robot.
Met hulpmiddelen van internet werken aan een spannende
radioreportage. Je verdiepen in de Griekse oudheid en Phytagoras. Of in een aquaduct. Dit zijn de pittige uitdagingen.
Voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8 die extra uitdagingen aankunnen of nodig hebben werkt PCBO Leeuwarden
met ‘plusklassen’. Daarin zijn deze leerlingen uit de groepen
7 en 8 elke vrijdag aan de slag. Ze doen dat een deel van
het jaar op een speciale plusklaslocatie, dus niet binnen hun
eigen school. En ze gaan ook een aantal weken op vrijdagen
naar het Comenius College en het Beyers Naudé gymnasium, vervolgscholen die de plusklassers enthousiast ontvangen.

lessen met stevige opgaven. In de Plusklas krijgen ze zo een
extra prikkel om optimaal te presteren en om zich sociaalemotioneel te ontwikkelen. Op hun eigen school halen ze
met heel veel gemak negens en tienen. In de plusklas worden ze extra uitgedaagd.
PCBO Leeuwarden e.o. heeft deze plusklassen een aantal
jaren. Met succes: ook dit is één van die initiatieven om de
individuele talenten van leerlingen optimaal te ontwikkelen.
De plusklassers zelf? Die vinden het geweldig!

Hoogbegaafde kinderen
Voor kinderen die voltijds die extra uitdaging nodig hebben
om gemotiveerd tot leren te komen is PCBO in 2015 gestart
met een school voor hoogbegaafde kinderen. Het schooljaar 2016-2017 startte de school met ruim 50 leerlingen.

Van
harte!
Gemeente Leeuwarden feliciteert
PCBO Leeuwarden e.o.
met hun 150-jarig bestaan.

Uitdagingen
Via dit programma kunnen deze leerlingen alvast aan de
middelbare school wennen en volgen ze tegelijk een serie

PLAYING FOR SUCCESS
Cambuur en PCBO Leeuwarden e.o.
Woensdagmiddag: in het Cambuurstadion treffen leerlingen van verschillende PCBO-scholen uit Leeuwarden en
omstreken elkaar voor een spannend avontuur. Tien weken
lang zijn ze hier volop aan de slag met Playing for Success.
Dat is een grensverleggend initiatief, waarmee leerlingen
hun prestaties in taal, rekenen en ict verbeteren.

Archieffoto: in 2014 verdiepte de Plusklas van het PCBO zich met docent Freark van der Sluis van de NHL Hogeschool in
onderwerpen uit de grond-, weg- en waterbouw waarmee je te maken krijgt als je een aquaduct maakt.

PASSEND ONDERWIJS
Als het kan naar de basisschool in eigen buurt
Sinds enkele jaren werken alle basisscholen aan ‘Passend
Onderwijs’. Dit houdt in dat ze zorgplicht hebben: de plicht
om voor alle kinderen een passende onderwijsplek te vinden. Dat kan zijn op de gewone basisschool, op een school
voor Speciaal Basis Onderwijs of voor Speciaal Onderwijs.
De bedoeling is dat meer leerlingen met lichamelijke-, leer
of gedragsproblematiek naar gewone basisscholen gaan.
Leerkrachten zijn voor deze kinderen extra opgeleid: de
meeste PCBO-scholen hebben tenminste één gediplomeerd
‘gedragsspecialist’ in hun team. Ook heeft het PCBO des-

1871-Leeuwarden De schoolcommissie gaat verder als zelfstandige
vereniging: de Vereeniging voor Christelijk
Schoolonderwijs te Leeuwarden.

kundigheid in huis om bij leer- en/of gedragsproblemen
leerkrachten te ondersteunen. Bovendien ontvangen de
scholen een budget voor extra tijd, leer- en hulpmiddelen
voor deze leerlingen. Dankzij al die inspanningen lukt het
vaak om leerlingen die vroeger naar speciale scholen moesten, nu onderwijs aan te bieden in de klassen waarin ook
hun vriendjes en vriendinnetjes zitten. Dichtbij huis en
met kwaliteit. Echter: zijn kinderen beter af op een school
voor speciaal (basis)onderwijs, dan wordt er in overleg met
de ouders soms een andere keuze gemaakt. Meer weten?
Neem contact op met de basisschool in uw buurt.

1872-Leeuwarden De vereniging koopt
twee huisjes en enkele onbebouwde percelen daarachter in de Kruisstraat om er een
school te bouwen. De aanbesteding voor
die nieuwe school vindt plaats op
25 juni. Het pand in de Grote Kerkstraat
wordt verkocht.

Playing for Success gaat in het schooljaar 2016-2017 z’n
vijfde jaargang in en dat illustreert het succes van dit initiatief. Wat houdt het in? De wereld van professionele topsport. Spelers en trainers, maar ook terreinknechten. Het
magische groene gras. Dat is een hele bijzondere omgeving
voor leerlingen die, vaak door omstandigheden, op school
minder presteren dan ze eigenlijk kunnen en daardoor achterblijven op het gemiddelde niveau.

WOW-ervaring
In het stadion werken ze samen met anderen aan opdrachten die aansluiten bij hun interesses. Ze beleven er ‘WOWervaringen’. Bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met
profvoetballers of ‘zomaar’ rond kunnen lopen in de kleedkamers. Of in dezelfde sporthal waar ook de keepers en de
topscorers van Cambuur wel eens trainen. In die bijzondere
omgeving ontdekken leerlingen dat ze wél kunnen leren en
dat leren ook nog leuk is. Zo groeien de schoolprestaties en
hun zelfvertrouwen.

1873-Leeuwarden De vereniging
deelt mee dat de school in de Kruisstraat
op 3 februari zal worden ingewijd.

at
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GEWELDIGE IMPULSEN VOOR KUNST EN
CULTUUR OP LEEUWARDER SCHOLEN

basisscholen samenwerkt, bereiken we alle kinderen in de
gemeente Leeuwarden; niet alleen die kinderen waarvan de
ouders kunst en cultuur belangrijk vinden.’

Het Fries Natuurmuseum. Het Noord-Nederlands Orkest.
Stadsschouwburg De Harmonie. Historisch Centrum
Leeuwarden. Tresoar. Als je op een basisschool in de gemeente Leeuwarden hebt gezeten, moet je ergens in
jouw acht schooljaren met deze en vele andere culturele
instellingen hebben kennisgemaakt. En je moet met vakken als tekenen, handvaardigheid, muziek, film of drama
kansen hebben gehad om te laten zien welke talenten je
ontdekt hebt en hoe je daarin kunt groeien.

Vervolg

Samenwerking met Kunstkade
Die uitgangspunten zijn belangrijke uitdagingen voor Kunstkade, dé plek waar je alle creatieve activiteiten in Leeuwarden vindt. Sinds vier jaar begeleiden elf Kunstkadecultuurcoaches alle basisscholen in de gemeente Leeuwarden in cultuureducatie. Ze komen, soms wekelijks, op alle
scholen, geven zelf les en inspireren leraren en scholen om

creatieve vakken op een goede en boeiende manier in te
vullen. ‘We bieden ze lessen en lesmateriaal en helpen bijvoorbeeld met het vervoer, zodat ook kinderen uit een dorp
naar een museum of de schouwburg kunnen, vertelt Kunstkade-directeur Dieneke Zwiers.

Op maat
Elke PCBO-school heeft eigen wensen als het om kunst- en
cultuureducatie gaat. De coaches van Kunstkade houden
daar nadrukkelijk rekening mee, zodat hun programma van
school tot school verschilt. ‘Wel kun je zeggen dat hun inbreng op de meeste scholen de leerkrachten enthousiaster
heeft gemaakt voor kunst- en cultuureducatie’, zegt Dieneke. ‘Die leerkrachten gaan ook met andere ogen naar
leerlingen kijken: ineens ontdekken ze tekentalenten of een
goede verhalenverteller in die leerling die met rekenen soms
wat trager is. En heel belangrijk: sinds Kunstkade zo met de

In vier jaar is er zo al een reeks nieuwe kunst- en cultuurimpulsen aan de scholen gegeven en dat gaat door! Volgende
stappen? Meerdere PCBO-scholen beginnen in het net gestarte schooljaar begeleid door onder andere Kunstkade met
het nieuwe landelijke Impuls Muziekonderwijs programma.
Alle cultuurcoaches gaan de komende jaren op alle basisscholen invulling geven aan 2018 Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad. In dat kader wordt onder andere een Adje
Lambertsz festival voorbereid, met veel aandacht voor circusactiviteiten. Ook het kunstproject ‘het DNA van Leeuwarden’ en het programma ‘Lân fan Taal’ komen aan bod.
Verder wil Kunstkade inspelen op de ‘verlengde schooldag’
én op de opkomst van Integrale Kind Centra rond en met
scholen. Meer dan ooit bruist het op scholen van allerlei
kunst- en cultuuractiviteiten!

7

1887-Aldeboarn / Akkrum
De Vereeniging tot stichting en instandhouding van ‘Scholen met den Bijbel’ te
Oldeboorn en Akkrum wordt opgericht.
Merkwaardig genoeg is er al een soortgelijke vereniging ter plekke.

1889-Nederland De onderwijswet van
Mackay gaat in principe uit van rechtsgelijkheid tussen openbare en bijzondere
scholen. De overheid betaalt voortaan de
salarissen, ook voor bijzondere scholen. Wel
blijven voor deze scholen de kosten voor
leermiddelen en gebouwen voor eigen
rekening.

1891-Aldeboarn De voormalige
pastorie van de Hervormde kerk in
Oldeboorn ondergaat een grondige
verbouwing tot een twee-klassige school,
die op 29 januari wordt geopend.
De school telt 85 leerlingen.
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Met dank aan onze trotse sponsoren

FITNESS • GROEPSLESSEN • PERSONAL TRAINING
Leeuwerikstraat 119-121 • info@sportcentrumURSUS.nl
Hondenkapsalon Karin &
Hondenpension
Schapendijkje 10
8915 AB Leeuwarden
T: (06) 4104 9882
I : www.hondenkapsalonkarin.nl
E : hondenkapsalonkarin@live.nl

Westersingel 52
8913 CL Leeuwarden
T : (058) 299 10 15
I : www.benshypotheekhuis.nl
E : info@benshypotheekhuis.nl

www.hoveniervanderzee.nl • info@hoveniervanderzee.nl

(0517) 39 39 39
info@langhout-heftrucks.nl
www.langhout-heftrucks.nl

Wagnerstraat 9
Leeuwarden
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IKC gerealiseerd waarbinnen het Dalton

DALTONONDERWIJS WERKT!
De leerlingenraad van de Albertine Agnesschool, acht leerlingen sterk, heeft onlangs
een Daltonouderavond georganiseerd. Zij legden aan de massaal opgekomen ouders uit
hoe het Daltononderwijs op de school werkt.
Directeur Talia Hager kwam pas helemaal aan
het einde van de avond aan het woord en dat
was om de leerlingenraad te bedanken voor
een fantastisch verzorgde avond.
Zelfstandigheid van leerlingen loopt als een

rode draad door Daltononderwijs en deze ouderavond is daar een bewijs van. ‘Duidelijke
avond’, ‘Zinvolle avond’, ‘Jullie hebben ons
allemaal gedwongen om vanavond een actieve rol te spelen’. De reacties van ouders
logen er niet om: ze waren veelal laaiend enthousiast.
Op onze website vindt u o.a. ons Daltonportfolio, waarin wij dieper ingaan op de hiernaast
vermelde Daltonkernwaarden.

058 212 4932

Beurtschip 31
8447 CL Heerenveen
T: (0513) 620 600
I : www.nieuwenhuiskeukens.nl
E : heerenveen
@nieuwenhuiskeukens.nl

Wagenerstraat 11 • 8915 CH Leeuwarden
T 058 2503809 Volg ons op facebook

Eenvoudig zelf je eigen website maken en beheren.
We help, you do.
Slechts € 19,95 per maand.

1900-Nederland Invoering van de leer-

1907-Leeuwarden Op de eerste dag van

plicht. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12
zijn verplicht onderwijs te volgen. De controle is in handen van een lokale ‘Commissie
tot wering van het Schoolverzuim.’

het jaar neemt de vereniging een nieuwe
school aan de Margaretha de Heerstraat 1 in
gebruik. H. Feddema is de architect van het
gebouw. Er wordt zowel lager- als uitgebreid
lager onderwijs gegeven.

1907-Leeuwarden W.C. van Munster
neemt op 2 juni afscheid als hoofd van de
school in de Kruisstraat; zijn gezondheid laat
hem in de steek. Hij heeft de school meer
dan 40 jaar geleid.

1908-Huizum De gemeente
Leeuwarderadeel presenteert een
uitbreidingsplan in Huizum. Met het
oog daarop komt ook in Huizum een
protestantse schoolvereniging. Voor de
bouw van hun school kunnen de leden
van de nieuwe vereniging inschrijven
op een aandelenlening.
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HET LEREN LEVEN
EN HET LEVEN LEREN
De Albertine Agnesschool is sinds maart 2005 een protestants-christelijke Daltonschool. Dit betekent: werken vanuit de Daltonvisie. De vijf Daltonkernwaarden geven het onderwijs vorm.
1

ZELFSTANDIGHEID

Weet hebben van jouw eigenheid en vertrouwen op jezelf. Dat is de basis voor zelfstandig werken, zelfstandig leren en zelfstandig leven. Het team geeft dit kinderen
mee, zodat ze onafhankelijk hun verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen.
Om zo hun bijdrage te leveren aan de wereld waarin zij lerend leven.
2

SAMENWERKEN

Iedereen is onderdeel van de samenleving. Dit woord zegt alles; we leven samen,
we zijn op elkaar aangewezen. Dus moet je als kind leren samenwerken. Om te ontdekken dat door het verbinden van jouw eigenheid met die van anderen de samenleving sterker wordt: een vruchtbare leef- en leerplek voor iedereen.

Zo ontstaat ruimte voor iedereen om recht te doen aan eigenheid, eigen interesses,
eigen behoeften en eigen doelen. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen
leidt automatisch tot verbondenheid. Je bent in het leren en leven niet alleen verantwoordelijk voor jezelf maar ook voor de ander en het grotere geheel. Daarom is
het maken van afspraken en het aanbrengen van kaders van belang om recht te
doen aan autonomie, competenties en de verbondenheid van leerlingen.
4

5
3

VRIJHEID IN GEBONDENHEID

Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van ieders persoonlijkheid. Vrijheid betekent
binnen het onderwijs: eigen keuzes mogen maken en daar verantwoordelijkheid in
krijgen en nemen. Maar, vrijheid is alleen mogelijk binnen een duidelijke structuur
met heldere afspraken. De Albertine Agnesschool hecht veel waarde aan een doorgaande lijn binnen de school in deze structuur en afspraken!

REFLECTIE EN EVALUATIE

Alleen wanneer je lef en moed hebt om oprecht in de spiegel te kijken, bied je jezelf
de kans om je te ontwikkelen. Nodig daarvoor: een gevoel van veiligheid en vertrouwen op jezelf en de omgeving.
Belangrijk: dat je weet hebt van je talenten, zodat je van daaruit verder kan ontwikkelen in dat wat aandacht en groei vraagt. Zo ontstaat autonomie en is er ruimte
om eigenaar van je eigen leef- en leerproces te worden.

EFFECTIVITEIT EN DOELMATIGHEID

Een krachtige leef- en leeromgeving waar de doelen voor iedereen helder zijn, biedt
de mogelijkheid om optimaal (eigen) bronnen aan te boren, te benutten en
te ontwikkelen. De missie van de Albertine Agnesschool is
‘Het leren leven en het leven leren’.

1909-Huizum De nieuwe school in

1913-Leeuwarden Op 18 juni

Huizum is gereed: de Zuiderstraatschool.

overlijdt W.C. van Munster op 74-jarige
leeftijd.
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Euterpestraat 28-1, Leeuwarden
www.albertineagnesschool.nl
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Bestratingsbedrijf
Koehoorn
Ringiastins 23 • Leeuwarden • www.bestratingsbedrijfjeroenkoorn.nl

Installatiebedrijf van der Meulen
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ER ZIT MUZIEK IN DE DR. ALGRASCHOOL
‘Gebruik je rechterhand en begin bij toets 5.’
De Dr. Algraschool in Cammingaburen heeft
met Peter Dijkstra een enthousiaste vakdocent
muziek. In alle groepen is daardoor veel aandacht voor muzikale vorming. Zoals op deze
archieffoto van groep 6. In groepjes van tien
tot vijftien kinderen krijgen alle leerlingen keyboard-, gitaar- en djembéles. ‘Kennismaken
met het instrument, leren daarop te spelen,

ontdekken of je het leuk vindt en er talent
voor hebt’, vertelt de leerkracht.
Steeds wordt zo’n instrumentale lessenserie
afgesloten met een optreden voor de ouders.
Voor wie ontdekt heeft dat muziek maken leuk
is: na schooltijd is op de Dr. Algraschool de
mogelijkheid voor privéles (slagwerk, gitaar of
piano). Peter: ‘Zo brengen we muziek voor
ouders en leerlingen heel dichtbij.’

WWW.SCHILDERWERKENTIEMERSMA.NL

1916-Leeuwarden Met een
leerlingenoptocht door de stad en een
spelletjesmiddag op het ijsbaanterrein viert
de vereniging in Leeuwarden haar 50-jarig
jubileum. ’s Avonds is er een dankdienst in
de Noorderkerk.

1917-Akkrum Na gebleken
‘genoegzame belangstelling’ besluit men
op de tweede dag van het nieuwe jaar in
Akkrum een Schoolvereniging voor
Christelijk Nationaal Onderwijs op te
richten.

1917-Nederland Met een wijziging
van de grondwet wordt de bekostiging
van openbaar en bijzonder onderwijs
gelijkgeschakeld: ‘Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan
de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als
het openbaar onderwijs uit de openbare
kas bekostigd.’ De wetswijziging
betekent het einde van de schoolstrijd.
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IN HET HART
VAN DE SAMENLEVING
Pak een kaart van Leeuwarden, zoom in op Camminghaburen en daar staat de
Dr. Algraschool, centraal in een grote wijk. Dagelijks krijgen 370 kinderen hier
onderwijs. Een school in het hart van de samenleving. Hier ontdekken kinderen
de wereld. Ouders ontmoeten elkaar op het schoolplein. Contacten, banden en
netwerken ontstaan. Voor de kinderen, maar voor hun opvoeders net zo goed.
Kinderen verschillen van elkaar en hebben allemaal recht op onderwijs dat bij
hen past en optimale kansen biedt. Daarop stemt de school het lesaanbod af. De Dr.
Algraschool werkt opbrengstgericht: ieder kind moet op zijn eigen niveau optimaal
vooruit gaan. Groepsplannen met voor elke leerling duidelijke doelen helpen daarbij.
Van elk kind heeft het team hoge verwachtingen, elk kind wordt daarin gevolgd.
Met digiborden, internet in de klas, multimedia, innovatieve verlichting die de leerhouding gunstig beïnvloedt en online communicatie met ouders zet de Dr. Algraschool moderne techniek in.
Kinderen hebben recht op onderwijs dat hen helpt hun talenten te ontdekken en
ontwikkelen: sport, kunst, muziek, dans, drama en techniek. Creativiteit neemt een
belangrijke plaats in.

VOEDING UIT WAARDEN

persoonlijke aandacht in het ontwikkelingsproces van en voor ieder kind. Kernwoorden zijn: betrokkenheid, verantwoordelijkheid en veiligheid.
Hierbij zet de school systematisch de Kanjertraining in: elkaar helpen, elkaar vertrouwen, niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand is zielig. Deze groepsgerichte training helpt kinderen zicht te krijgen op hun gedrag en leert ze
verantwoordelijkheid te nemen vóór hun gedrag.

OUDERS ALS PARTNERS
Als een kind naar school gaat, neemt het de ouders mee. In het hart, in het hoofd
maar ook letterlijk. De school doet ertoe voor ouders en andersom: ouders hebben
een grote invloed op de schoolcarrière van hun kind.
Ouderbetrokkenheid en goede communicatie zijn dus erg belangrijk. De driehoek
ouder, kind en school is essentieel en veronderstelt partnerschap. De Dr. Algraschool
wil daarom een actieve en systematische relatie met de ouders onderhouden.
Want betrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling en het leren
van de kinderen. De school verwacht daarom dat ouders actief deelnemen aan
schoolactiviteiten en informatieavonden en dat ze het leren
van de kinderen ondersteunen.

De christelijke identiteit vormt het uitgangspunt voor duidelijke normen en waarden.
We gaan respectvol met elkaar om, we hebben oog voor elkaar en voor wat ieder
nodig heeft. De school als veilige plek met een prettig pedagogisch klimaat. Er is

1919-Akkrum In Akkrum gaat op
1 september de school van start. Al snel
ontstaan er met de gemeente ernstige
problemen over de financiering.
De problemen zijn pas in 1937 in het
voordeel van de vereniging opgelost.
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1920-Leeuwarden Op 10 mei wordt de
Rehobothschool aan de Pieter Feddesstraat
geopend. De school zal een groot deel van
de leerlingen van de school in de Kruisstraat overnemen. De krant prijst het
gebouw, ontworpen door de bekende
architect W.C. de Groot, als ‘een groot
en luchtig gebouw met een breed front’.

Idzerdastins 61, Leeuwarden
www.algraschool.nl
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EERSTE 3-TALIGE SCHOOL IN LEEUWARDEN
De Arke in Wirdum was in 2013 de eerste officieel gecertificeerde 3-Talige School (3TS) in
de gemeente Leeuwarden.
Dit betekent, dat er in alle groepen goed Nederlands, Engels én Fries wordt gesproken en
geleerd. Niet ‘zomaar’: er is flink geïnvesteerd
in leermiddelen en opleiding: sommige leerkrachten moesten de schoolbankjes weer in

om bevoegdheden voor Fries of Engels te
halen. Als leerlingen meer talen beter beheersen, blijkt dat het zelfvertrouwen groeit en
ze ook sneller vooruit gaan in andere vakken.
Want als je meer woorden kent begrijp je beter
en sneller wat je leest. In de groepen wordt
één dag in de week Fries gesproken, één dag
Engels en voor de rest Nederlands.

Superrr Wirdum
Greate Buorren 9
9088 AD Wirdum
058 255 1396

autohaaima.nl

HAAIMA

WURDUM
LEEUWARDEN
FRANEKER
BURGUM

T. 058 - 255 13 02
T. 058 - 288 20 18
T. 0517 - 39 76 00
T. 0511 - 46 98 22

1920-Leeuwarden De vereniging neemt

1922-Leeuwarden Onder de vlag van

op 30 september met de W.C. van Munsterschool aan de Leeuwerikstraat haar derde
lagere school in gebruik. Architect
H. Feddema heeft, volgens de Leeuwarder
Courant, een gebouw neergezet dat
‘een keurigen en degelijken indruk maakt’.

de Vereniging van Christelijk Volksonderwijs wordt in Leeuwarden de
Nederlands Hervormde Schoolvereniging
opgericht.

1922-Leeuwarden De school in de
Kruisstraat wordt gesloten. Ooit vonden er
meer dan 400 leerlingen verdeeld over 14
lokalen een plekje. Het gebouw voldoet niet
meer aan de eisen en zal later dienst doen
als meubelmakerij.

1922-Tersoal Als blijkt dat de openbare lagere school in Terzool op termijn
zal sluiten en het dorp daarmee van
lager onderwijs verstoken zal zijn,
wordt de Vereniging voor Gereformeerd
Onderwijs opgericht.
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MODERN LEREN
OVER DORP EN WERELD
Een warme, veilige school waar kinderen, ouders en veel andere inwoners uit
het dorp graag komen. Dat kenmerkt CBS De Arke in Wirdum: drietalig, laagdrempelig, gezellig en volop in ontwikkeling.
Drie lokalen telt de school en ze worden tegenwoordig bevolkt door ruim vijftig leerlingen. Het waren er ook wel eens minder. Twee factoren speelden een rol in de
groei. Het dorp breidde uit met nieuwbouw. Tegelijkertijd ontwikkelde de school
zich op een manier die aanspreekt bij leerlingen en ouders.
Bijvoorbeeld door drietaligheid. Het feit dat je in Wirdum ‘gewoan Frysk prate en
skriuwe kinne op skoalle’ en ook die taal beter leert beheersen is belangrijk. Ook Nederlands en Engels leer je op een goed basisschoolniveau, met speciale aandacht
voor Nederlandse leesvaardigheid.
Wat De Arke populair maakt: sfeer en karakter. Er wordt veel gevierd op school.
Kijkavonden voor ouders worden goed bezocht en datzelfde geldt voor de jaarlijkse
afscheidsmusical. Een publiekstrekker is het ‘open podium’ op de laatste schooldag
als alle leerlingen hun mooiste kunstjes, liedjes en verhalen laten zien en/of horen
aan broers, zussen, ouders en grootouders. Maar ouders komen veel vaker in de
school! Tijdens de wekelijkse creamiddag, als ze hun kinderen en de teamleden helpen met creatief werk, koken of tuinieren.

CAPACITEITEN ONTWIKKELEN

VOLOP NATUUR
In het voorjaar en ‘s zomers kwaken de kikkers in de sloot en altijd zie je in de weilanden om de school hazen spelen. Volop natuur en die is ook zichtbaar op het plein.
Daar is al langer de schooltuin, dit jaar omgebouwd tot de ‘tuinklas’, waar leerlingen
met hun ouders tuinieren. Een egelburcht vind je er en
ook een insectenhotel. Volop leven, groei en
ontwikkeling dus, het hele jaar rond,
in en om De Arke!

A
A
W

1923-Tersoal Nadat de gemeente
Rauwerderhem van Provinciale Staten
toestemming tot sluiting van de openbare
school in Terzool had ontvangen, neemt de
schoolvereniging het schoolgebouw van de
gemeente over.

13

Uiteraard doet het team van De Arke zijn best om ieders capaciteiten en talenten
optimaal te ontwikkelen. Om iedereen te brengen naar een niveau waarop een
goede overstap kan worden gemaakt naar passend vervolgonderwijs.
In leren en lesgeven maakt de school op dit moment volop vernieuwing door: leerkrachten werken steeds meer als ‘coaches’, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid
krijgen voor hun eigen leerprocessen. In leergesprekken wordt met elke leerling afgesproken wat en hoe er verder wordt geleerd.
Nog een mooi detail: de deelname aan het My Schools Network. Een Engelstalig
wereldwijd netwerk van scholen, dat het mogelijk maakt om vanuit de Wirdumer
klas contacten te onderhouden met leeftijdgenoten binnen scholen overal in de wereld. Het sluit aan bij ‘global learning’, waarmee de Wirdumer kinderen opgroeien
tot wereldburgers.

R

SCHOOL?
E
I
D
T
ZI

1923-Leeuwarden De gemeente
Leeuwarden draagt Gemeenteschool 1 aan
de Druifstreek over aan de Hervormde
Schoolvereniging. De school gaat op
30 augustus 1923 van start met
180 leerlingen en 6 leerkrachten en
krijgt de naam Willem Lodewijkschool.

Th. Beekhuisstrjitte 4, Wirdum
www.cbsdearke.nl
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Feliciteert

PCBO
met haar 150 jarig jubileum
www.croonwolterendros.nl

Beautysalon Sentimento
Intelligentie door technologie

De salon voor Huidverbetering

Fonteinland 7c, 8911 CZ Leeuwarden
T: 06-10964655 E: info@beautysalonsentimento.nl

I: www.beautysalonsentimento.nl

info@bewindkracht.nl
www.bewindkracht.nl

JAN DE RUITER’S
OLIEHANDEL

Mariahof 10, 8922 BZ Leeuwarden, T: 058 212 3890
E: info@deruiterolie.nl I: www.deruiterolie.nl

TABLETS OP DE BASISSCHOOL!
De Prins Constantijnschool heeft de tablet
omarmd als hulpmiddel. Sinds januari 2016
heeft elke leerling vanaf groep 4 er één.
Op internet kun je op veel vragen snel en
gemakkelijk een antwoord vinden. Hoe weet
je of de antwoorden goed zijn? Heb je echt
gevonden wat je zocht? Hoe je informatie
verzamelt en verwerkt is van groot belang in
de toekomst. Dat moet je nu leren.

Er zijn prachtige apps: actueler, beter en uitdagender en dus een prima vervanging en verrijking van schoolboeken.
Leerkrachten volgen per leerling online wat er
gebeurt. Welke vorderingen maakt hij of zij?
Zijn er dingen die een kind niet snapt? Zo kun
je efficiënt en gericht met elke leerling
bouwen aan persoonlijke ontwikkeling.

24/7 SERVICEDIENST

1924-Tersoal De gereformeerde school in

1926-Leeuwarden De vereniging in
Terzool gaat op 1 mei van start. De leerlinLeeuwarden staat uitgebreid stil bij haar
gen krijgen bij de opening als traktatie
60-jarig bestaan. Er zijn dan 1.100 leer- PRIMAGAZ - CAMPINGGAZ - PRAXAIR
melk en koekjes. V - BENEGAS
lingen verdeeld over vier lagere scholen
5 KG KAMPEERFLESSEN - BP-LIGHT
en één ULO-school.
BENEGAS - PRIMAGAZ
- CAMPINGGAZ - PRAXAIR
1924-Leeuwarden
Aan de
5 KG KAMPEERFLESSEN - BP-LIGHT
Margaretha de Heerstraat 4/hoek
Wijbrand de Geeststraat wordt de
Groen van Prinsterschool in gebruik
genomen. De ULO-tak blijft in het oude
pand op Margaretha de Heerstraat 1 en
krijgt dezelfde naam.

1927-Leeuwarden De Koningin
Wilhelminaschool aan de Fonteinstraat
wordt op 6 januari geopend. Architect
van het in de stijl van de Amsterdamse
school opgetrokken gebouw is
A. Pijkstra. De school begint met
170 leerlingen.
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STAP IN JE TOEKOMST, ONZE WEG
NAAR VERNIEUWEND ONDERWIJS
Wat moeten de kinderen van nu leren om over ongeveer 15 jaar klaar te zijn
voor hun plaats in de maatschappij? Hoe begeleiden we ze, zodat ze sociale,
kritisch denkende, creatieve en communicatief sterke burgers worden?
We weten dat kennis snel veroudert en ook dat we alles wat we willen weten snel
kunnen opzoeken. Vaardigheden zijn vandaag net zo belangrijk als kennis. We willen
optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale technologie ons biedt.
De Prins Constantijnschool wil leerlingen begeleiden op de reis naar volwassenheid,
stap voor stap, met de blik op de toekomst.

EIGENAAR VAN LEERPROCES
Uiteraard leren kinderen op de Prins Constantijnschool lezen, rekenen en taal. Het is
een basisschool en die wil de gevoelige periodes van kinderen maximaal gebruiken
om de vaardigheden zo effectief mogelijk te leren. Hierbij wordt rekening gehouden
met het tempo van het kind.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. De school probeert dat te benutten. Kinderen
die hun eigen nieuwsgierigheid kunnen volgen, zijn gemotiveerd om te leren. De
school biedt de leerlingen inhoudelijk interessante thema’s aan en prikkelt ze om
antwoorden te vinden op de vragen die ze daarbij hebben. Zo leer je sneller en onthoud je beter wat je hebt geleerd.

COACHGESPREKKEN

15

Om erachter te komen wat kinderen interessant vinden voeren leerlingen coachgesprekken. Soms met de leerkracht, soms met hun ouders erbij. Dat geeft ook ouders goed zicht op de sterke punten en mogelijkheden van hun kind. Ze kunnen
zo hun rol verbeteren in de begeleiding. De gesprekken maken het mogelijk om
kinderen te laten groeien in hun sterke punten en uit te zoeken wat hun leerstijlen
en interessegebieden zijn.

THEMATISCH
De wereld is groot, uitdagend en interessant. Er is veel te ontdekken. Er zijn zoveel
onderwerpen die kinderen interesseren en die ze zelf willen uitzoeken. Om structuur
aan te brengen organiseert de Prins Constantijnschool lessen rond thema’s die passen bij de actualiteit of interessegebieden van kinderen. De leerkracht daagt uit,
maakt nieuwsgierig, faciliteert in materialen, ruimtes, tijd en instructie. Daarbij is een
rijke leeromgeving en input door excursies, verhalen en ervaringen van groot belang.

DIGITALE MIDDELEN
De iPad geeft geweldige mogelijkheden om kinderen op uitdagende manieren te
laten oefenen met de basisvaardigheden. De sociale
media maken op elk moment contact met
anderen mogelijk, ver weg en dichtbij.

A
A
W
1929-Huizum Burgemeester Jansonius
van Leeuwarderadeel opent de tweede
‘School met den Bijbel’ in Huizum. Hij krijgt
de naam van de straat: Borniastraatschool.

1929-Leeuwarden De 7-klassige
Koningin Emmaschool aan de Willem
Sprengerstraat gaat van start. De school is
een ontwerp van architect Nauta.

1931-Leeuwarden Opening van de
Maria Louiseschool aan de Transvaalstraat.
Het prachtige, door architect Reinalda ontworpen gebouw wordt geroemd als ‘de
hoogst expressieve architectuur van
bovenregionale betekenis in Amsterdamse
Schoolstijl met invloeden van Dudok en
vanwege de hoge mate van gaafheid van
interieur en exterieur’.
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Droppingsstraat 2, Leeuwarden
W. Sprengerstraat 77, Leeuwarden
www.pcslwd.nl

28558 Magazine 01 PCBO v21 CD.qxp_Opmaak 1 15-09-16 09:59 Pagina 16

Met dank aan onze trotse sponsoren
CBS de Finne
De geschiedenis van
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E: ark.reau@planet.nl
I: www.arkenreau.nl

Led verlichting voor professionals

Sneekermeer 4a • 8502 TP Joure • (0513) 41 70 90
info@light-4-u.com • www.light-4-u

Dekstation en Export Stal "Henswoude"
Prikwei 15 - 8495NG - Aldeboarn/Oldeboorn
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Mondzorg Akkrum
Feansterdyk 20a
8491 BW Akkrum
(0566) 65 15 09
info@mondzorgakkrum.nl
www.mondzorgakkrum.nl

Tjeukemeer 1 • 8502 TH Joure • (0513) 418 458
info@wiersmabanden.nl • www.wiersmabanden.nl

Wobma
fourage & transport
Van Sminiaweg 13, 8468 MD Haskerdijken
Telefoon: 0566 651 413

Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum
T: 0566 654 654 I: www.leppehiem.nl

1932-Leeuwarden In de Rehobothschool start een schippersklasje dat al na
korte tijd zoveel leerlingen telt dat het
gesplitst moet worden. Tijdens de bezetting
worden de klasjes weer opgeheven.

1935 - Aldeboarn Na meerdere
vruchteloze pogingen gaan de beide
schoolverenigingen in Oldeboorn verder als
één vereniging.

1939-Leeuwarden Er hangt oorlogsdreiging over Europa en Nederland
mobiliseert zijn leger op 29 augustus. In
Leeuwarden dienen onder meer de W.C.
van Munsterschool, de Maria Louiseschool,
de Koningin Wilhelminaschool, de Willem
Lodewijkschool, de Koningin Emmaschool,
de Rehobothschool en de Groen van
Prinstererschool als onderkomen voor soldaten. Na twee weken komen de scholen
weer beschikbaar voor het onderwijs.
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INSPIRATIE VOOR
DE VOLGENDE GENERATIE
Een school waar leerlingen en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. In een goede sfeer, waarin ieder kind welkom is, waar we samenwerken
en samenleven. Waar met en van elkaar wordt geleerd, betekenisvol en met een
eigen verantwoordelijkheid in de omgang met elkaar en de leefomgeving.
Dat is CBS de Finne!

DE FINNE IS…

17

De kinderen worden voorbereid op de toekomst en een goed functioneren in de
maatschappij. Daarbij houdt het team rekening met het geven van onderwijs op
maat. Want elk kind is uniek en verdient op zijn of haar niveau goede begeleiding in
de ontwikkeling.

De school staat op een ruime locatie in Aldeboarn. Het is een gezellig gebouw, met
een ruime speelplaats voor de kinderen, omringd door veel groen. De naam ‘finne’
betekent: het weiland, dat het dichtst in de buurt ligt van de boerderij. Het weiland
dus waar de boer het beste toezicht kan houden op de dieren die zorg nodig hebben
en vooral op het jongvee. Zo wil de basisschool aan kinderen de veilige plaats bieden
waar ze zich in hun jonge jaren goed kunnen ontwikkelen om later de grote wereld
in te gaan. De Finne werkt met vier combinatiegroepen en een jong en enthousiast
team. De school is het afgelopen schooljaar vernieuwd en kreeg een moderne en
frisse uitstraling, waarin rust en structuur wordt geboden.

21STE EEUW

IDENTITEIT

De ‘21st century skills’ zijn van grote invloed op ons onderwijs. Het gaat om de vaardigheden kritisch denken, samenwerken, gebruik maken van de moderne ICT, creativiteit, sociale- en culturele omgang, communiceren en het probleemoplossend
vermogen. Daarbij maakt de school onderwijs niet alleen, maar in een goede samenwerking met de ouders en de omgeving. De driehoek ouders-leerkracht-kind staat
centraal, evenals de mogelijkheden die de omgeving biedt om het onderwijs te vormen of te ondersteunen. Daarbij komen als kernwaarden terug: enthousiasme, respect, vertrouwen, communicatie, authenticiteit, verantwoordelijkheid, harmonie,
ontwikkeling en groei.

Ontmoeting staat ook in relatie met de ontmoeting van de belevingswereld van het
kind en de wereld van de Bijbel. De eigen levenservaringen helpen begrijpen wat er
in de Bijbel staat. Hierbij gebruikt de Finne de bijbelverhalen en spiegelverhalen als
inspiratie. Belangrijk daarbij is om de waarden en normen, die in de omgang met elkaar zo belangrijk zijn, met elkaar te bespreken en te begrijpen. Het gaat dan om de
verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, waardering en respect voor de medemens, elkaar ruimte geven, positief met elkaar
omgaan, de ander helpen en zorg
dragen voor elkaar.

A
A
W
1940-Leeuwarden 10 mei: de Duitse
inval in Nederland. In de vroege ochtend
van 11 mei komen de eerste Duitse militairen aan in Leeuwarden. Hun commandant vordert scholen als huisvesting voor
de soldaten waaronder de W.C. van Munsterschool. Begin juni kunnen de lessen
worden hervat.
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1944-Friesland Vanwege de opmars van
de geallieerden na D-day vorderen Duitse
militaire instanties steeds vaker scholen
om soldaten in onder te brengen. Soms
moeten scholen zelfs in enkele uren
ontruimd worden. Leerlingen blijven
daarna veelal thuis omdat vervangende
schoolruimte amper beschikbaar is.

J. Douwamastrjitte 45, Aldeboarn
www.definne-aldeboarn.nl
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BRILLEN & CONTACTLENZEN
Leechein 2a Akkrum Tel 0566 651912 www.vanslootenopticiens.nl
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> Mbo-onderwijs van hoge kwaliteit
> Duidelijke structuur en goede lessen
> Persoonlijke ontwikkeling staat voorop
CHRIS T EL IJK BER OEP S ONDER W IJS
L EEU WA RDEN | D OK K UM | DR A CH T EN | SNEEK | EMMEL O ORD | URK

www.tuinadviesbureau.nl
TUINADVIESBUREAU.NL

KANJERTRAINING
Wij vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen minstens zo belangrijk als de
cognitieve ontwikkeling (het leren). Als een
kind zich niet prettig voelt, komt het niet tot
leren. Kinderen hebben een schoolomgeving
nodig waarin ze zichzelf kunnen zijn, zonder
gepest of uitgelachen te worden.
Iedereen die bij de school betrokken is, wil bijdragen aan een positief klimaat. Door toezicht
te houden, te praten met kinderen over hun

gedrag en hen daarop aan te spreken.
Op de Ds. Hasperschool doen we dit met behulp van de ‘Kanjertraining’. Het belangrijkste
doel van de Kanjertraining is dat een kind
positief over zichzelf en de ander leert denken.
Hierdoor heeft het kind minder last van sociale
stress. Ook blijkt dat kinderen door de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op
school en betere leerresultaten halen.

WIJ ZIJN OPEN VOOR ADVIES
ZATERDAGS VAN 10-15 UUR!

Q
TUINONTWERP
Q
TUINAANLEG
Q TUINONDERHOUD

Michel van Kammen
Hannelswei
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9251
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Burgum

Te l e f o o n ( 0 5 11 ) 4 7 6 4 7 2

1945-Friesland Na de bevrijding komt
het onderwijs langzaam weer op gang. Veel
schoolgebouwen hebben ernstig te lijden
gehad van de inkwartiering door Duitse en
later Canadese soldaten. Bouwmaterialen
komen slechts mondjesmaat beschikbaar.
Meubilair en schoolbehoeften zijn er niet en
ook brandstof is schaars. Tot in de winter
van 1947 worden leerlingen soms wekenlang naar huis gestuurd, omdat er geen
brandstof is voor de verwarming van de
klaslokalen.

1946-Leeuwarden Na de gemeentelijke
herindeling in 1944 krijgen de scholen in
Huizum nieuwe namen: de Zuiderstraatschool wordt Johan Willem Frisoschool
en voor de Borniastraatschool bedenkt men
de naam Jan van
Nassauschool.

1946-Leeuwarden Er komt opnieuw
een schippersklasje, in de nok van de
Groen van Prinstererschool, Margaretha
de Heerstraat 4/hoek Wijbrand de
Geeststraat ditmaal. Het aantal leerlingen neemt snel toe en het vinden van
lesruimte is jarenlang een groot
probleem.
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EEN SCHOOL
VOOR IEDERE LEERLING!
De Ds. Hasperschool is de christelijke basisschool in Akkrum. Onze school wordt
bezocht door ruim 200 leerlingen. Er is een enthousiast team dat het onderwijs
vormgeeft in een nieuw en modern gebouw, waarin ook het openbaar basisonderwijs en kinderopvang gehuisvest zijn.

IDENTITEIT
De Ds. Hasperschool is een protestants christelijke basisschool. Dit betekent dat de bijbelse boodschap iets te vertellen heeft. Respect, er ‘voor elkaar zijn’, rechtvaardigheid
en verantwoordelijkheid, zijn voor ons kernbegrippen. Wij besteden in ons onderwijs
regelmatig aandacht aan de bijbelse verhalen en de doorvertaling naar vandaag.

VISIE
Daar waar het kind zich veilig en vertrouwd voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen.
De Ds. Hasperschool wil voor alle kinderen een veilige en vertrouwde plek zijn, waar
kinderen zich thuis voelen en zich geborgen weten.
Elk kind moet vertrouwen hebben in zichzelf en zijn mogelijkheden en dit kunnen opbouwen. Dit betekent dat wij elk kind accepteren zoals het is.
In het leren onderscheiden wij de leervakken, de sociale vorming, de creatieve en de
motorische ontwikkeling. Op al deze terreinen willen wij het maximale uit het kind
halen, om zo recht te doen aan de talenten van de leerlingen. Dit stelt hoge eisen aan
de leeromgeving. Deze moet rust, duidelijkheid en uitdaging bieden.

WERKEN AAN KWALITEIT

19

De Ds. Hasperschool staat voor kwalitatief goed en eigentijds onderwijs, vanuit een
duidelijke visie waarin de afstemming van het onderwijs op de mogelijkheden van de
kinderen centraal staat.
De school is er voor iedere leerling: sterk of minder sterk, snel of langzaam. Snelle en
intelligente leerlingen krijgen begeleiding en ruimte. Maar ook kinderen met achterstanden of een handicap zijn welkom en krijgen de aandacht en ondersteuning die ze
verdienen. De kwaliteit van een school blijkt niet alléén uit hoge eindcijfers, veel meer
nog uit het vermogen om ieders talenten tot ontplooiing en ontwikkeling te brengen.
Moderne lesmethoden en ICT helpen daarbij: ze worden zo ingezet dat alle leerlingen
zoveel mogelijk het aanbod krijgen dat bij hen past. De resultaten van leerlingen worden individueel en per groep geanalyseerd. Er wordt steeds nauwkeurig gekeken op
welke manier het onderwijs kan worden verbeterd.
Goed taalonderwijs is op onze school een speerpunt. Wij zien de meertaligheid van
onze leerlingen als een verrijking. In alle groepen wordt les gegeven in de Nederlandse
taal en ook in het Fries en Engels.

A
A
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1948-Grou Het bestuur ontvangt de

1949-Grou De school in Grouw gaat van

koninklijke goedkeurig op de statuten van
de Vereniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs te Grouw en Omstreken.

start. De lagere klassen zitten in de consistoriekamer van de gereformeerde kerk, de
andere klassen krijgen les in de Kapel aan
de Oosterveldstraat.
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De Stringen 3, Akkrum
www.hasperschool.nl
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Schrans 54 Leeuwarden (058) 215 78 80

Feenstra Adviesgroep
VERZEKERINGEN | HYPOTHEKEN | FINANCIELE PLANNING

E: info@feenstra-adviesgroep.nl
I: www.feenstra-adviesgroep.nl

Verlengde Schrans 81
(058) 289 11 11

Heerlijk & Heerlijk banketbakkers
www.nijstadbanket.com

Snekertrekweg 37, 8912 AA Leeuwarden
T: (06) 5325 9385 E: info@friese-producten.nl
I: www.friese-producten.nl

Leeuwerikstraat (058) 267 3296
Noordvliet
(058) 216 2278
Bilgaardpassage (058) 266 6450
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ende ‘zwevende’ verdieping bij.
1997 kreeg de school er een opvall
zicht en plannen voor de omMet nog meer groei in het vooruit
op stapel, werd in 2014 de
vorming tot Integraal Kindcentrum
gekocht en prachtig geschikt
naastgelegen hervormde Pniëlkerk
gemaakt voor de toekomst.

NAAST DE KLAS OOK EEN KAS
Aardappelen, zonnebloemen, radijsjes… het
nieuwe gebouw van IKC Johan Willem Friso
beschikt over een echte kas. De school is één
van de eerste die in samenwerking met Project
Tuinklas en gesteund door de gemeente
Leeuwarden is gestart met een schooltuintjesproject.

Zaaien, mesten, groeien, snoeien en uiteraard
oogsten, Anne-Marie Huisman van Natuurbeleving Leeuwarden begeleidt de leerlingen
met ‘tuinklaslessen’. Op termijn nemen teamleden en ouders die rol over.

www.slagerijdeschrans.nl
Studio 8 I Verlengde Schrans 16 I Leeuwarden

www.studio8lifestyle.nl

fotodikken-hulsinga.nl

WWW.HARMONIE.NL

1951-Leeuwarden-Huizum Een van de
vier z.g. Finse scholen in Leeuwarden is de
Ernst Casimirschool aan de Julianalaan,
die in 1951 haar deuren opent.
Dergelijke scholen werden in Finland op
maat gemaakt en konden in Nederland
min of meer als bouwpakket in elkaar gezet
worden. Er zijn in totaal meer dan 100
gebouwd.

1951-Leeuwarden ‘Eenzaam tussen de
weilanden’ meldt de krant over de op
2 juni 1951 geopende Juliana van
Stolbergschool aan de Robert Kochstraat.
De verwachting is dat de school, een
ontwerp van architect Witteveen, een
centrumfunctie zou gaan krijgen in de wijk.
De wijk werd de volgende jaren inderdaad
in rap tempo volgebouwd.

1951-Leeuwarden De her en der
gehuisveste schipperklasjes krijgen een
eigen gebouw aan de Pieter Feddesstraat,
naast de Rehobothschool. De opening is op
2 juli en de school krijgt de naam Eben
Haëzerschool. De 90 leerlingen krijgen les
in vier z.g. continue-klassen en één aparte
ligplaatsklas waarvan de samenstelling
soms zelfs dagelijks wisselt. Vanwege een
tekort aan kosthuizen komt er in 1956 een
internaat aan de Emmakade. 26 leerlingen
maken er gebruik van.
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SAMEN SPELEN,
LEREN EN WERKEN IN HUIZUM
Per augustus 2016 is de Johan Willem Frisoschool een Integraal Kindcentrum
(IKC). De rode draad: de reis van het leren. Kinderen kunnen met die reis al starten in de kinderopvang van 0-4 jaar. Ze groeien als peuter in de speelleergroepen
en kunnen daarna doorstromen naar de basisschoolgroepen.
Al enkele jaren is het team van de Johan Willem Frisoschool op weg om het onderwijs
in te richten vanuit het idee van het ‘actief leren’. De leerkrachten betrekken de kinderen actief bij de leerstof. Zo wordt de motivatie om te leren vergroot en het geleerde beklijft beter. De kinderen wordt vaak naar hun eigen inbreng gevraagd. Ze
worden uitgedaagd na te denken over: wat moet je nog leren de komende tijd? En:
wat wil je nog graag leren? In individuele leergesprekjes komt dit aan de orde en op
een doelenbord worden de punten zichtbaar gemaakt voor de hele klas.
Leren is een avontuurlijke reis in een fijne omgeving! Het team verzorgt onderwijs
en opvang op kwalitatief hoog niveau en stemt onderwijs en opvang nauw op elkaar
af. Zo ontstaat voor kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn, waarbij opvang
en onderwijs elkaar versterken.

IN EEN BIJZONDER GEBOUW
De school bestaat al meer dan 100 jaar! De naastgelegen Pniëlkerk is verbouwd en
geschikt gemaakt voor onderwijs en opvang. In de verbouwde kerk zijn drie lokalen,
leerpleinen en spreekkamers gemaakt, evenals een prachtige grote podiumtrap, waar
kinderen en ouders kunnen genieten van een voorstelling of presentatie. Heel

1953-Leeuwarden Op 30 juni wordt de
Oranje-Nassauschool aan de Beukenstraat
geopend. De school ligt nogal eenzaam, ver
van de bebouwing omdat de realisatie van
de wijk Schieringen-Heechterp nog maar net
begonnen is. In 1964 krijgt de school een
gymlokaal.

1953-Grou In Grouw verhuist de
school naar de leegstaande ULO aan
de Stationsweg.

bijzonder is de schoolkas, waar leerlingen en leerkrachten planten van dag tot dag
zien groeien in het kader van een bijzonder schooltuinproject.

SAMEN DIEPER LEREN
Leren doe je soms in alle rust, soms in tweetallen of in kleine groepjes. Door samen
te overleggen, elkaars antwoorden te vergelijken, elkaar aan te vullen, wordt er dieper
geleerd. Het beklijft beter, doordat er meer betrokkenheid is bij de stof.
Soms staan de kinderen voor de klas: in alle groepen verzorgen zij presentaties aan
de hele groep met als doel er zelf iets van te op te steken én de anderen iets te leren.
Dit werkt zeer effectief.
In het gebouw zijn meerdere leerpleinen gemaakt. Samen kunnen kinderen hier
werken aan de leerstof en aan opdrachten. Het leerplein bij de kleutergroepen is uitdagend ingericht, met een aparte waterhoek waar naar hartelust, samen met de
peuters, kan worden gespeeld met water. Bij de kleuters is ons motto: spelend leren!

SINNE KINDEROPVANG
Sinne kinderopvang verzorgt binnen IKC Johan Willem Friso opvang voor kinderen
van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor leerlingen van de basisschool. Ook verzorgt Sinne de speelleergroepen. School en opvang werken
samen hard aan de verdere ontwikkeling van
het IKC, zodat de reis van het leren elk
jaar boeiender en beter wordt!
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1954-Leeuwarden De vereniging koopt
het gebouw Margaretha de Heerstraat 2
waarin de Hervormde Kweekschool had
gezeten. Een verbouwing maakt het
geschikt om er de VGLO in te vestigen.

Carel Fabritiusstraat 21, Leeuwarden
www.jwfschool.nl
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IKC De Kinderkoepel / Kon

www.vanduijsen.nl

KEUKENS EN MEER

Rona Vastgoed BV
Oostergrachtswal 93, 8921 AB Leeuwarden
E: kristinanne25@hotmail.com
T: (058) 215 7522

Zuidvliet 152, 8921 BN Leeuwarden
T: (058) 212 94 69
E: info@strooisma-autobanden.nl
I: www.strooisma-autobanden.nl
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HET KINDCENTRUM IN DE PRAKTIJK
Een IKC is veel meer dan een school. Wat gebeurt er in en om de Kinderkoepel?
• Maandag: peutergymnastiek voor alle peuters en kleuters uit de buurt
(door de sportleraar van de Kinderkoepel).
• Geen grote overgang als je 4 wordt en naar de basisschool gaat: die ken je al.
• Peuters, kleuters en basisschoolkinderen? Alle les- en opvangtijden op elkaar afgestemd.
• Regelmatig tips van het Sociaal Wijkteam voor ouders over opvoeden en opgroeien.
• Woensdagmiddag: sportinstuif voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
• Iedere donderdagmiddag na schooltijd kinderkoor voor de groepen 5 tot en met 8
in samenwerking met de Nederlandse Bachacademie en het Koepeltheater.
• Huiswerkbegeleiding voor wie dat wil uit groep 7 en 8.
• Veel aandacht voor muziek en dans. De cultuurcoach verzorgt boeiende lessen en uitstapjes.
• Na schooltijd? Vakantie? Altijd een uitdagend programma voor kinderen van alle leeftijden.

Stenden Pabo feliciteert
PCBO Leeuwarden e.o.
met het 150-jarig
jubileum.
Een mooie mijlpaal.
Bedankt voor de plezierige
samenwerking, op naar
de toekomst.

www.stenden.com

1955-Aldeboarn Nieuwe school in Oldeboorn. Een naam krijgt de school nog niet.

1956-Wirdum De 120 leerlingen van de
school in Wirdum verhuizen naar een nieuw
gebouw aan de Beekhuisstrjitte. Het oude
gebouw in de Skoallesteech wordt een
garage.

1959-Leeuwarden-Huizum
De Prins Willem van Oranjeschool aan
de Julianalaan is de vierde school van
de Huizumer vereniging. De ingebruikname is op 15 april.

1959-Leeuwarden De Albertine
Agnesschool is de vierde school van de
Hervormde schoolvereniging. Hervormd
predikant ds. Bartlema opent de school
op zaterdag 13 juni.
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SAMEN STERK MET
HOOFD, HART EN HANDEN
De Kinderkoepel is het eerste officiële integrale kindcentrum (IKC) van Leeuwarden. Dit betekent in de praktijk dat kinderen er het hele jaar, 5 werkdagen per
week de hele dag welkom zijn om te leren, te ontspannen en te spelen.
IKC de Kinderkoepel is een combinatie van de Koningin Beatrixschool en Sinne Kinderopvang. Dit omvat speelleergroepen, kinderopvang en basisonderwijs. Het is
daarmee een geweldige plek voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Op de twee locaties
van de Kinderkoepel is zo één team ontstaan van 30 professionals. Samen staan ze
garant voor optimale ontwikkelkansen, waarin gezonde uitdaging en gezonde ontspanning in een gevarieerd programma in goede balans zijn. Dat het team de uitdaging goed heeft opgepakt blijkt uit de hoge waardering van de inspecties voor
Voor- en Vroegschoolse Educatie en van het Basisonderwijs!

HELE DAGEN
Vanwege de combinatie van buitenschoolse opvang en onderwijs is er in de Kinderkoepel elke dag tussen 08.30 (en soms al eerder) tot 18.30 uur iets te beleven! En
dat 52 weken per jaar, want tijdens de schoolvakanties biedt de opvang altijd een
afwisselend programma in de vertrouwde omgeving met bekende medewerkers.

VREEDZAME SCHOOL

23

Belangrijke voorwaarden om te komen tot optimale ontwikkeling zijn veiligheid, een
goede ontspannen sfeer en vertrouwen in eigen kunnen. Dit zijn dan ook uitgangspunten in het kindcentrum. Die vertalen zich onder andere in een ‘Vreedzame
School’. Daar leren kinderen hoe ze conflicten kunnen oplossen, worden ze voorbereid op het leven in een democratische samenleving en gestimuleerd in actief burgerschap. Alle IKC medewerkers hebben de training ‘Vreedzame School’ gevolgd.

PASSIE EN TALENT
De identiteit van de basisschool is vanuit de christelijke traditie gekleurd. Dit houdt
in dat het team de kinderen respectvol wil laten kijken naar God, zichzelf, anderen
en de wereld. Iedere schooldag begint en eindigt met gebed, er worden verhalen
verteld uit de Bijbel en liederen gezongen. Ook vieren leerlingen en team met elkaar
de christelijke feesten.
In de onderwijskundige en pedagogische aanpak staat het werken met ‘Hoofd, Hart
en Handen’ centraal. Daarmee sluiten kennis en leren (Hoofd) aan bij de passie en
talenten van kinderen (Hart) en is er ruim aandacht voor creativiteit, fysieke gezondheid en inspanning (Handen). Naast de primaire vakken
is er veel aandacht voor dans, muziek,
beeldende vorming en sport.
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1959-Akkrum Bij het 40-jarig bestaan
wordt de school in Akkrum omgedoopt tot
Ds. Hasperschool.
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1960-Leeuwarden Aan de
J.H. Knoopstraat gaat de Willem de
Zwijgerschool van start. De school groeit
zo snel dat in 1962 de tweede klas maar
liefst 78 leerlingen telt; er moet in de
gang lesgegeven worden. In 1967
krijgt de school er vier lokalen bij.

Pieter Feddesstraat 2
V. de Vriesstraat 21, Leeuwarden
www.kinderkoepelleeuwarden.nl
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M A A K T VA N D A A G T O E K O M S T

De Wissel 19 • Sint Annaparochie
T: (0518) 40 93 93
E: info@lont.nl • I: www.lont.nl
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Kinderopvang
bij u in de buurt!

Even kijken?
Je kunt ons bellen of mailen voor het maken van een
afspraak. We bekijken samen welke opvang het beste
past bij jouw/jullie kind(eren) en bezoeken samen de
locatie(s). Informatie vind je op onze website.
T 058 267 28 50 / info@sinnekinderopvang.nl

www.sinnekinderopvang.nl

1964-Leeuwarden De lagere
Groen van Prinstererschool gaat dicht.
Jonge gezinnen verruilen de buurt voor
nieuwbouwwijken en nieuw aangemelde
leerlingen kunnen gemakkelijk naar de
vlakbij gelegen Rehobothschool.

ELKE WEEK CHINESE LES
‘Wu Shi’. Vraag leerlingen van Klaverblad HB
wat dat betekent, en ze roepen allemaal:
‘vijftig’! Ze hebben sinds de start van het
schooljaar elke week een uur Chinese les van
juf Min Du.
Ik ben een jongen. Ik ben een een meisje. Elf
of honderd. Leerlingen van 6, 7 en 8 jaar
kunnen iedereen uitleggen hoe je dat in het
Chinees vertaalt en uitspreekt én welke Chi-

1968-Leeuwarden Prins Bernhard komt
op 3 september naar Leeuwarden om de
naar hem genoemde school aan de
Familie van der Weijstraat te openen. Het
is hoogst uitzonderlijk dat de prins zoiets
doet, maar de plaats van de school in de
Verzetswijk en de aanwezigheid tijdens de
opening van enkele prominenten uit het
Friese verzet zal er zeker toe hebben
bijgedragen.

nese tekens je gebruikt om het op te schrijven.
‘Kinderen leren talen heel gemakkelijk’, zegt
hun vaste leerkracht Engelien Pit. ‘Dat geldt
helemaal voor deze hoogbegaafde leerlingen,
die hierdoor extra worden uitgedaagd.’
Daarom krijgen ze naast Nederlands en Fries
ook elke week Engels, Spaans en Chinees. Die
extra prikkels: dat is wat ze willen en wat ze
kunnen.’

1968-Leeuwarden
In Leeuwarden fuseren de Nederlands
Hervormde Schoolvereniging en de
Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs tot één vereniging PCBO.
De vereniging in Huizum haakt als
derde beoogde partner op het laatste
moment af.
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SCHOOL VOOR
HOOGBEGAAFDE
KINDEREN
In de economie van nu wordt een groot beroep gedaan op inventiviteit, creativiteit en het vermogen om nieuwe dingen snel te leren. Dit zijn nu juist talenten
waar hoogbegaafde kinderen over beschikken, maar die ze lang niet altijd
(kunnen) gebruiken.
Een hoogbegaafd kind kan enthousiast vertellen over het heelal, maar volledig vastlopen bij een simpele spellingsopdracht. Een schatting is dat hoogbegaafde leerlingen
in een kwart van de tijd de kerndoelen kunnen behalen. Maar voordat hij/zij in dat
tempo aan de ‘normale' vakken kan werken, moet de leerling eerst goed in zijn vel
zitten. Zelfstandig kunnen werken, gemotiveerd zijn en met uitdagingen om leren
gaan. Bovendien moet het de juiste leerstrategieën leren gebruiken oftewel: leren leren.
Klaverblad HB wil dit bereiken door een uitgebreid, uitdagend, creatief en eigentijds
leerstofaanbod. Door te werken met portfolio’s en het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling wil het team de kinderen in hun kracht zetten. Om tegemoet
te komen aan hun behoeften, houden leerkrachten rekening met:
• Top-down leren
• Instructie naar behoefte geven
• Abstract denken bevorderen
• Uitdagen nieuwsgierigheid
• Andere lessen aanbieden (Curriculum)
• Complexe opdrachten aanbieden die om complex denken vragen

NIEUW: HB KLEUTERGROEP
Nadat Klaverblad HB in 2015 startte met de groepen 3 tot en met 8 is de school in
2016 gestart met een HB kleutergroep. Omdat hoogbegaafdheid bij kleuters moeilijk
met zekerheid is vast te stellen, spreken we liever over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Die voorsprong kan zich uiten op vier gebieden: cognitief (kennis),
motorisch, sociaal-emotioneel en op het gebied van niet cognitieve schoolse vaardigheden (zoals concentratie en zelfstandigheid).
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen onder meer opvallen door hoge
scores op kleutertoetsen, door taalgebruik boven hun leeftijdsniveau, een sterk
geheugen, sterke concentratie, logisch denken, zorgzaamheid, humor, betrokkenheid en/of creativiteit. Daarnaast leren deze kinderen zichzelf vaak lezen, tellen en/of
rekenen.

Hoogbegaafde kinderen verdienen het om gelukkig te zijn door te leren op hun eigen
manier. Door sociaal om te kunnen gaan met ontwikkelingsgelijken. En door hun
creatieve mogelijkheden in te zetten bij het leren leren.
Dat alles wil Klaverblad HB ze bieden.
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1969-Leeuwarden Met een
symbolische bestorming van een poort
neemt de vereniging op zaterdag
22 november de Prins Mauritsschool aan de
Brandemeer in gebruik. Een gedroomde
opening door een lid van het koninklijk huis
blijft ditmaal achterwege; prinses Margriet
verkeert ‘in gezegende omstandigheden’ en
kan de reis niet maken.
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1969-Leeuwarden Het besluit
valt de W.C. van Munsterschool op
termijn te sluiten. Nieuw aangemelde
leerlingen gaan voortaan naar de
nieuwe Prins Mauritsschool.

Molkenkelder 4b, Leeuwarden
www.cbsklaverblad.nl
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T: 058-2138209
E: info@spuittechniektiemersma.nl
I: www.spuittechniektiemersma.nl

Harlingerstraatweg 34, 8916 BD Leeuwarden
www. jouwmarktkraamleeuwarden.nl

Sweelinckstraat 17 • 8916 GN Leeuwarden
T. 058-2158922 • M. 0650-661509
E. info@dijkstraafbouw.nl • I. www.dijkstraafbouw.nl

Twee markante gebouwen
De Koningin Wilhelminaschoo
l kent twee locaties: aan
de Fonteinstraat en
aan de Transvaalstraat. Bij
de fusie van de Koningin Wil
helminaschool en
de Maria Louiseschool in
1995 is Koningin Wilhelmin
asc
hool gekozen als
naam voor het geheel. Bei
de gebouwen zijn markant
in
hun
buurt.
Het gebouw in de Fonteinst
raat is in 1926 opgelever
d en in 1988 geheel
gerenoveerd. Hierbij zijn
diverse ruimtes ontstaan
die allemaal voor
eigentijds onderwijs geschi
kt zijn. Een gebouw met vee
l mogelijkheden.
Het gebouw in de Transvaal
straat is een zuiver voorbe
eld van de zogenaamde
‘Amsterdamse School’. Het
is in 1931 opgeleverd: een
met
zorg ontworpen
kwalitatief hoogwaardig geb
ouw met een positieve uit
str
ali
ng.
In 2000 is dit gebouw geheel
gerenoveerd, hetgeen result
eerde in een
prachtig opgeknapt monume
nt, dat geschikt is gemaak
t
voo
r hedendaags en
toekomstig onderwijs. De
afgelopen jaren laat het
lee
rli
nge
naantal op
beide locaties een stijge
nde lijn zien. De leerlinge
n komen niet alleen
uit Leeuwarden-West, maar
ook uit andere wijken van
Leeuwarden.

De Wissel 4
9076 PT Sint Annaparochie
T: 0518 - 419 409
E: info@fietsmarkthal.nl
I: www.fietsmarkthal.nl

Wiardaplantage 2 • 8939 AA Leeuwarden
T 058 – 215 59 90 • info@hellema.nl

TABLET STIMULEERT SAMENWERKING
Rekenles in groep 8 van de Koningin Wilhelminaschool. Eerst legt de leerkracht de stof uit.
Daarna gaan leerlingen in groepen van twee (‘rekenmaatjes’) met hun tablets aan het werk met
de opgaven. Som goed gemaakt? Groene smiley. Som niet goed? Rode smiley.
Dan kijken ze eerst zelf in hun ‘nadenkschrift’ of ze kunnen ontdekken wat er fout ging. Kom je
er niet uit? Vraag dan je rekenmaatje om hulp.
Zo geeft de tablet je direct feedback en daagt je, bij een foutje, uit om te ontdekken hoe het
wel moet. Dankzij die werkwijze leren leerlingen beter dan ooit tevoren!

Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden, T: 058 21 31 100
E: info@dekoperentuin.nl • I: www.dekoperentuin.nl

WOONLOODZ.NL

FITNESS • GROEPSLESSEN • PERSONAL TRAINING
Leeuwerikstraat 119-121 • info@sportcentrumURSUS.nl

huizekwast.nl

LUNCH | DRINKS | DINER

1969-Wirdum Wirdum viert in april met

1970-Leeuwarden In een wijk vol jonge

een kerkdienst, een grote reünie en een
feestavond het 100-jarig bestaan van de
school.

gezinnen opent de Willem Alexanderschool
aan de Antillenweg haar deuren.
De school was drie jaar lang in noodlokalen
gevestigd en telt 170 leerlingen.

1969-Friesland Het toezicht op het
naleven van de leerplicht komt in handen
van een leerplichtambtenaar.

1970-Leeuwarden De Juliana van
Stolbergschool verhuist van de Robert
Kochstraat naar de Plataanstraat.

1971-Leeuwarden In het najaar van
1971 heeft alleen de zesde klas nog een
lokaal van de W.C. van Munsterschool
in gebruik. Als het schooljaar is
afgelopen gaat het gebouw over naar
de MEAO, die dan al medegebruiker is.
Later komt de Analistenopleiding erin.
Ook de Bestuursschool is nog een aantal
jaren in de school gevestigd. In 1996
gaat het gebouw tegen de vlakte om
plaats te maken voor appartementennieuwbouw.
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AMBITIE: HET BESTE UIT UW KIND
De Koningin Wilhelminaschool is een moderne christelijke basisschool met een
open karakter. Dit betekent dat iedereen welkom is.
Binnen de leefgemeenschap van een school is het belangrijk dat ieder kind tot volledige ontwikkeling komt, met respect voor het ieders unieke karakter. Hierbij gaan
de leerkrachten uit van de talenten en mogelijkheden die elk kind heeft. Belangrijk
is dat kinderen zich veilig en thuis voelen op school. Vandaar: veel aandacht voor
een schoolklimaat en -omgeving met aandacht voor structuur en regels.

VISIE
De onderwijsvisie van de Koningin Wilhelminaschool kent vier basisprincipes:
• Een brede basisvorming garanderen.
• Actief leren stimuleren.
• Samenhang realiseren.
• Zorg en begeleiding op maat om zo gelijke kansen voor elk kind te creëren.
In het onderwijs ligt de nadruk op basisvaardigheden, met name voor taal-, leesonderwijs en rekenen. Naast Nederlands en Fries is er vanaf groep 1 ook Engels.

PASSEND ONDERWIJS
Er zijn hoge verwachtingen van kinderen. In het kader van passend onderwijs stemt
de school de lessen af op de onderwijsbehoefte van het kind. Daarbij is oog voor
kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Leerlingen die begaafd tot hoogbegaafd zijn worden extra uitgedaagd. Het team is geschoold om ze optimaal te begeleiden.

De ontwikkeling van alle leerlingen wordt systematisch in kaart gebracht en geëvalueerd. Hiervoor gebruikt de school moderne leer- en begeleidingsmethoden, informatie en communicatietechnologie en een leerlingvolgsysteem.
27

MEER DAN LEREN
Naast kennis is creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk. De school is
aangesloten bij Kunstkade en werkt samen met cultuurcoaches. Zo ontstaat een
breed aanbod van cultuur, muziek, dans, toneel, schilderen.
Betrokkenheid van ouders speelt een grote rol. Die krijgt vorm via:
• het onderwijscafé, waarin diverse thema’s met ouders worden uitgewerkt.
• de talentenbank, waarin we de talenten van ouders inzetten voor de school.
• de groepsouder, als spin in het web tussen de leerkracht en de ouders.
• de inloopmorgen voor ouders.

IDENTITEIT
Normen en waarden baseert de school op de christelijke traditie, waarbij de ‘Tien
Woorden’ dienen als richtinggevers. Het team laat zich inspireren door bijbelverhalen, die worden gebruikt als leer- en spiegelverhalen. Hierin laat God zich kennen als
‘Ik zal er zijn voor jou, steeds opnieuw’ en Jezus als ‘toonbeeld van goedheid’.
Het zijn fundamenten onder het samenleven in de schoolorganisatie,
waarmee de kinderen begeleiding en houvast krijgen om te
kunnen functioneren in een snel veranderende wereld.
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1973-Leeuwarden PCBO Leeuwarden
neemt een nieuw kantoor in gebruik in de
voormalige Kweekschool in de Margaretha
de Heerstraat.
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1974-Leeuwarden Meer dan 600 leerlingen bezoeken de Willem de Zwijgerschool. De school moet voor extra ruimte
uitwijken naar de naastgelegen kerk, het
speeltuingebouw en het wijkgebouw.

Fonteinstraat 16, Leeuwarden
Transvaalstraat 75, Leeuwarden
www.pcbowilhelminaschool.nl
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jongens
van de

marketing . communicatie
reclame . internet marketing
design . website ontwikkeling
Westersingel 4 Leeuwarden
www.jongensvandejong.nl

Op de leukste manier
een zwemdiploma
halen?
Meld
kind nu auw
an
ontvang en

GRATIS
een recre
ati
zwem ef
abonnem ent!

bv SPORT hanteert de methode van de
NPZ-NRZ, de hogere kwaliteitsstandaard
voor zwemABC-lessen.
Veilig, logisch en
super leuk!

bvsport.nl

uritsschool
Geschiedenis en toekomst van de Prins Ma
vanaf 1965 Bilgaard werd aangelegd.
De Prins Mauritsschool was nodig omdat
st even in de openbare school De
De school begon op 1 augustus 1969. Eer
de Brandemeer werd geopend op
Hoogfenne aan het Skrok. Het gebouw aan
is de school aangepast en uitgebreid.
22 november 1969. In 2003 en 2005
samen met peuterspeelzaal
De Prins Mauritsschool werkt sinds 2004
‘de Mengelmoes’: de speelleergroep.
nje (1567-1625), prins van Oranje en
De naam verwijst naar Maurits van Ora
oemd naar Maurits, Prins van
graaf van Nassau. Maar de school is gen
f van onze koning.
Oranje -Nassau, Van Vollenhoven, een nee
Op dezelfde plek. Rond 2019 is
Groot nieuws: er komt een nieuwe school!
van kwaliteit in een gebouw
het gebouw klaar. We gaan voor onderwijs
en en onze wijk:
van kwaliteit. Dat gunnen we onze leerling
een school om trots op te zijn!

VOOROP MET BEWEGINGSONDERWIJS
Er is voetbal, dans, turnen, schaatsen, basketbal en nog heel veel meer! De ene keer geeft
de eigen leerkracht de gymnastiekles. De andere keer staat er een echte sportleraar voor
de groep. Door al die afwisseling krijgen de
leerlingen heel goed gymnastiekonderwijs.
‘Gevolg: ze sporten meer, bewegen meer en
groeien daardoor gezonder op. Leerlingen zijn
enthousiast, ons team is superenthousiast…
het is een echte win-win situatie’, zegt

directeur Antonio de Ruiter van de Prins Mauritsschool.
Ook deze school werkt nu al weer jaren aan
beter bewegingsonderwijs. ‘Sport op basisscholen’ heet dat programma. BV Sport biedt
de scholen de sportleraren aan die samen met
de eigen groepsleerkrachten van de scholen
en studenten van de sportacademie CIOS de
gymlessen geven.

Uw partner in duurzame
huisvesting
• Strategisch vastgoedbeheer
• Assetmanagement
• (Duurzaam) Onderhoudsmanagement
• Energiemanagement & monitoring
• Breeam-NL & Passief Bouwen certificering

www.lindhorst.nl

1975-Grou Een feestelijke dag in Grouw,
woensdag 12 maart. Niet alleen mag de
school een spiksplinternieuw gebouw in gebruik nemen, de school krijgt ook een naam:
Christelijke basisschool Nijdjip.
1975-Leeuwarden-Huizum Als eerste
van de ‘Huizumer’-scholen sluit de Jan van
Nassauschool aan de Borniastraat. Het leerlingenaantal loopt terug en perspectief is er
niet: de wijk verloopt en gaat over enkele
jaren voor een groot deel op de schop.

1976-Leeuwarden Een unicum voor
Leeuwarden; een protestants-christelijke
school en een openbare school in Aldlânwest samen in één nieuwbouw onderdak.
Wethouder Ten Brug opent het gebouw met
de Frederik Hendrikschool op 14 april. De
openbare school heet De Sprenkelaar, een
naam die later werd gewijzigd in De Stins.

1977-Leeuwarden De Ernst
Casimirschool wordt opgeheven. Een
kerkgenootschap neemt het gebouw in
gebruik. Het is nog de enige van de ooit
vier Finse scholen in Leeuwarden, de
andere drie zijn afgebroken. Landelijk
zijn er nog twaalf over waarvan er
nog één als school gebruikt wordt.

t
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CONSTANT STERKE VISIE
VOOR OGEN
De Prins Mauritsschool is een christelijke school waar kinderen weten wat hun
talenten zijn. Ze gebruiken deze talenten voor de eigen ontwikkeling én bij het
samen leren, samen werken en samen opgroeien.

vaardigheden en houdingen! Daarbij werkt de school samen met maatschappelijke
organisaties op het gebied van sociaal-emotionele, motorisch-zintuiglijke en culturele
ontwikkeling. Het motto: kinderen eerst, samen verder.

Alles wat we doen, wordt geïnspireerd door het geloof in God, met de Bijbel als leidraad. Vanuit die ambitie proberen we recht te doen aan ieder individu. De sfeer op
school moet zó zijn dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
Op een goede manier omgaan met elkaar, normen en waarden hanteren, respect
voor een ander hebben, regels en afspraken nakomen; daar gaat het om.

BREDE SCHOOL WORDT INTEGRAAL KINDCENTRUM (IKC)

IEDEREEN TELT MEE
Om kwaliteit te waarborgen heeft de Prins Mauritsschool aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. De talenten die kinderen hebben en de manier
waarop kinderen het beste leren, zijn erg verschillend. Dit betekent dat het onderwijs
ook gevarieerd is. Naast het reguliere programma is een leerkracht volledig beschikbaar voor heemkundeprojecten. Dus: naar buiten om geschiedenis, aardrijkskunde
en biologie te beleven! Er zijn schoolactiviteiten rond thema’s, zoals de Kinderboekenweek of het zomerfeest. Er is aandacht voor techniek en ICT; ook daarvoor is er
een leerkracht. We verliezen de aandacht voor rekenen, taal en lezen natuurlijk niet
uit het oog. Sterker, we proberen daarin te combineren en te versterken.
Het onderwijs is gericht op onderlinge betrokkenheid, leren omgaan met afspraken
en regels, en creatief denken. In elke toekomstige leef- en werksituatie belangrijke

1977-Leeuwarden Net als in Aldlânwest vormen in Aldlân-oost de nieuwe
Amalia van Solmsschool en de openbare De
Ljepper een cluster als zelfstandige scholen
in één gebouw.
De officiële opening is in oktober maar
beide scholen zijn dan al geruime tijd in
gebruik.

Sinds 2004 is de ‘Prins Maurits’ partner in de Brede School Bilgaard. Dit betekent
voor onderwijs, opvoeding en opvang van kinderen van 0-12 jaar samenwerken met
Sinne Peuterspeelzalen (in de school gaan 2- en 3 jarige kinderen naar de speelleergroep de Mengelmoes), de bibliotheek, de wijkvereniging, het wijkpanel en het sociaal wijkteam. De volgende stap is naar een IKC, waarin we doorgaande lijnen voor
kinderen van 0-12 jaar nog sterker neerzetten. Waarom? Onderwijs en opvoeding
doen we dan nog sterker samen. Zo geven we kinderen in onze wijk bredere
ontwikkelingskansen, helpen we ze te ontdekken waar ze goed in zijn, geven we een
brede oriëntatie op kunst en cultuur, op vergroten van de eigen leefwereld.
De samenwerking houdt o.a. in dat er voor kinderen en ouders activiteiten worden
georganiseerd. Maar het gaat verder. Bijvoorbeeld: via een vaste medewerker voor
de sport (op school en na schooltijd), een andere vaste medewerker voor cultuur,
een docent erfgoededucatie en ook een schoolmaatschappelijk werkster en een Ceasar therapeute (fysiotherapie).
Onze school staat daarmee bol van
grensverleggende activiteiten!
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1978-Leeuwarden De OranjeNassauschool en de Juliana van
Stolbergschool fuseren. Het hoofd van
een van de scholen noemt het later de
moeilijkste periode uit zijn loopbaan.

Brandemeer 1 en 3, Leeuwarden
www.deprinsmauritsschool.nl

29

28558 Magazine 01 PCBO v21 CD.qxp_Opmaak 1 15-09-16 10:01 Pagina 30

Met dank aan onze trotse sponsoren
uitgegroeid
Máximaschool. Geschiedenis:
Midsbuorren 10, 9003 LA Warten (058) 255 06 08
jachtwerf@wbijlsma.nl • www.wbijlsma.nl
De Kok & de Walvis - eten & drinken
Hoofdstraat 31
9003 LC Warten
058-2551344
info@dekokendewalvis.nl
www.dekokendewalvis.nl

levert duurzame zonne-energie oplossingen
De Ynfeart 7-400, 8447 GM Heerenveen
info@groenleven.nl , www.groenleven.nl
Adviesburo Juntar
Westersingel 4
8913 CK Leeuwarden
totuwdienst@juntar.nl
www.juntar.nl
of bel Wopke op
(06) 1176 5315

Autobedrijf René Sypersma
De Hemmen 27, 9206 AG Drachten
T: 0512 510 305
E: info@renesypersma.nl
I: www.renesypersma.nl

't Skûthûs - eten & drinken
Hellingpaed 11
9003 LW - Warten
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RUIMTE VOOR MOOIE PROJECTEN
Projectweken. Ze worden op heel veel scholen
georganiseerd. De Máximaschool doet het elk
jaar superenthousiast! Elk jaar in februari staat
de hele school in het teken van een bijzonder
project.
Meestal wordt het thema door leerlingen bedacht. Is het eenmaal vastgesteld, dan gaan
leerkrachten en leerlingen aan de slag om daar
voor elke groep een passende invulling aan te

geven. In 2016 ging het over ‘mens en milieu’.
Groep 6 verdiepte zich in het onderwerp ‘uitstervende dieren in de jungle’. Groep 5 had
het over afval in de zee: plastic soep. En in de
kleutergroep 2c? Over wat je met afval allemaal nog kunt doen: hergebruiken, recyclen
of lekker mee knutselen dus! De presentatieavond voor ouders, grootouders en omwonenden is altijd een topper!

T: 058-2551214
E: info@skuthus.nl
I: www.skuthus.nl

Braksân 139, 8939 EH Leeuwarden
T: 06 - 51 090 104
E: info@vanderzeeonderhoud.nl I: vanderzeeonderhoud.nl

Ruiterskwartier 115
8911 BS Leeuwarden
058 202 72 72

www.onderdeluifel.nl • 058 212 9013

1981-Leeuwarden

1982-Tersoal Met de vlag op de kerktoren als

De Eben Haëzerschool fuseert met de naastgelegen Rehobothschool en houdt op te
bestaan als zelfstandige school.
Het internaat verhuist in 1988 naar
het Aldlân.

feestelijk vertoon, opent Terzool de nieuwbouw
van de school. Het oude gebouw krijgt later een
bestemming als dorpshuis.

1982-Leeuwarden Burgemeester Brandsma
schetst een ‘zonnig perspectief’ voor de Dr. Algraschool in Camminghaburen waarvan hij de
nieuwbouw op 29 oktober opent. De school deelt
het gebouw met de Titus Brandsmaschool. Dat
perspectief blijkt als al na twee jaar de school
met zes lokalen moet worden uitgebreid.

1984-Aldeboarn Na samenwerking
met het openbaar onderwijs afgewezen
te hebben, komt er nieuwbouw voor de
school in Oldeboorn. Op 14 maart is
de officiële ingebruikname en de school
krijgt dan ook eindelijk een naam:
De Finne.
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LEREN DOEN,
LEREN DENKEN,
LEREN LEREN!
Drie termen zijn belangrijk als je het hebt over de Máximaschool in Zuiderburen:
persoonlijk, identiteit en respect. Het persoonlijke: op de school staat het kind
centraal. Ieder kind wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen op eigen wijze.
In een veilige omgeving biedt de school de leerweg die bij hem of haar past. Zo
krijgen kinderen zelfvertrouwen en worden ze voorbereid op de samenleving.
Optimale individuele ontplooiing is het basisbeginsel. Het onderwijsconcept is helder:
kinderen aanspreken op hun vaardigheden. Ieder kind krijgt volop persoonlijke aandacht voor zijn of haar individuele kwaliteiten en wordt uitgenodigd om zelf te ontdekken waar hij of zij goed in is. De leerkrachten werken volgens een onderwijsprincipe dat zich richt op de mogelijkheden van uw kind: het Directe Instructiemodel. Zo wordt leren aantrekkelijk en leuk! Naast rekenen, lezen en schrijven zijn
op de Máximaschool drama, dans en muziek belangrijk. De school stimuleert de talenten voor expressie, communicatie, emotie en gevoelens.

IDENTITEIT, WAARDEN EN KLIMAAT
De Máximaschool is een open school voor protestants christelijk onderwijs. De waarden en normen van de school komen voort uit de christelijke traditie. Belangrijk daarbij is dat iedereen telt. De school begeleidt kinderen naar hun plek in een snel
veranderende samenleving. Dit gebeurt in een gerichte vrijheid, waarbij waardering

1985-Nederland Ingrijpende
gevolgen heeft de invoering van de Wet op
het Basisonderwijs. Kleuterscholen worden
geïntegreerd in de lagere scholen waarmee
de 8-klassige basisschool ontstaat.
De leiding van de kleuterscholen krijgt in
bijna alle gevallen de functie van adjunctdirecteur van de overnemende lagere
school.

voor de medemens centraal staat. Doel: dat leerlingen waardevolle burgers worden
in de maatschappij van morgen.
Het team wil goed onderwijs geven in een aangenaam kindvriendelijk klimaat. In de
hele school wordt gewerkt in een rustige leeromgeving. Het onderwijs krijgt vorm
onder de noemer: ‘Hoe geven we elk kind onderwijs gericht op zijn of haar mogelijkheden?’ Daar heeft ieder kind recht op!

RESPECT
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De uitgangspunten:
• Persoonlijk: kinderen en hun behoefte staan centraal en ieder kind is uniek.
• Identiteit: open en algemeen christelijk.
• Respect: heb je naaste lief zoals jezelf.
De Máximaschool staat open voor iedereen die zich hierin herkent. Deze uitgangspunten bepalen de sfeer en het klimaat op school. Een veilige vertrouwde omgeving
is belangrijk. Daarbij is iedereen alert op pesten en het verpesten van plezier. Respect
voor je medemens staat centraal.

SAMEN
De Máximaschool staat open naar en voor heel de wijk Zuiderburen en het naburige
dorp Hempens/Teerns. Het is een transparante school met een heldere doelstelling
en visie, waar iedereen welkom is en iedereen kan meedoen. Geen teruggetrokken
houding achter schoolmuren, maar open. De school heeft een gymzaal, twee speellokalen, 18 leslokalen en een personeelskamer. De Máximaschool werkt samen met
Sinne Kinderopvang, die de voor-, tussen- en naschoolse opvang verzorgt. De Máximaschool werkt ook goed samen met de collega
basisschool: obs de Wynwizer en alle
partijen in de wijk Zuiderburen.
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1989-Leeuwarden De vereniging besluit
ondanks protesten van ouders en
medezeggenschapsraad de Willem
Lodewijkschool, die nog maar amper 100
leerlingen heeft, te laten fuseren met de
Rehobothschool. Voor de oude Rehobothschool komt nieuwbouw in de plaats.

Glinswei 4, Leeuwarden
www.maximaschool.nl
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PCBO GEFELICITEERD!
NAMENS HÉT WATERSPORTDORP

Gedempte Haven 2-4
9001 AX Grou

Oedsmawei 14
9001 ZJ Grou
(0566) 624 123
info@joopzandberg.nl
www.joopzandberg.nl

Wilgenstraat 2b 8924 EN Leeuwarden
058-2663333 • pietsbloemenboetiek.nl

MUZIEK IN BREDE SCHOOL
De Nijdjipskoalle zit sinds 2013 samen met de
openbare school, kinderopvang en sport in
één gebouw. In de naaste omgeving van de
school zijn de bibliotheek, voortgezet onderwijs en sportfaciliteiten. Dat nodigt uit tot
samenwerking:
• Brede school Grou: Basisonderwijs, peuteropvang, buitenschoolse opvang, sport.
• Samenwerking gestimuleerd door de gemeente: buurtsport- en cultuurcoach.

• Samenwerking met verenigingen en organisaties uit de regio: projecten en gastlessen.
Mooi voorbeeld van dat laatste: met jeugdkorps ‘Koperkids’ en Brassband Apollo Grou
gaven leerlingen van de groepen 5 en 6 een
spetterend blaasconcert. Alle ouders, broertjes, zusjes, pakes, beppes, omkes, tantes en
buren waren welkom om te luisteren. Dit concert was het slotstuk van het leuke muziekproject ‘Korpsen in de Klas’.

Culinaire Groothandel

Krikke
feliciteert PCBO met
haar 150 jarig jubileum
www.krikke.nl
1992-Leeuwarden Commissaris

1992-Leeuwarden / Wirdum

van de Koningin Hans Wiegel opent op
8 oktober de nieuwbouw die de Rehobothschool vervangt en doopt de nieuwe school
Koningin Beatrixschool. Met de sluiting van
de Willem Lodewijkschool resteert er nog
slechts één basisschool in de binnenstad:
de openbare Oldenije in de Sint Anthonystraat.

De school-verenigingen in Leeuwarden en
Wirdum gaan een fusie aan. De leden van
de vereniging in Huizum wijzen tijdens een
turbulente ledenvergadering de fusie af.

1992-Tersoal Na jarenlang eenvoudig
Kristlike Nasjonale Skoalle geheten te
hebben, krijgt de school in Terzool
de naam De Reinbôge.

1993-Nederland De wet Toerusting
en Bereikbaarheid zorgt voor een
stroomversnelling in scholenfusies.
Leerlingenaantallen zijn nog meer dan
voorheen dwingend bij het in stand
houden van scholen. Voor een groot
aantal scholen blijken die aantallen
op termijn te laag.

28558 Magazine 01 PCBO v21 CD.qxp_Opmaak 1 15-09-16 10:01 Pagina 33

MÉÉR
DAN HET GEWONE
CBS Nijdjip is een school waar je enthousiasme en passie voelt. Het is een betrokken en open school waar samen geleerd en samen gedeeld wordt met kinderen, ouders, team en omgeving. Iedere ‘Nijdjipper’ maakt zo de school
bijzonder.
CBS ‘Nijdjip’ staat voor kwalitatief en kindgericht onderwijs. Leerlingen, ouders en
leerkrachten willen graag met elkaar ‘school zijn’. Belangrijk: dat kinderen zich veilig
en geborgen voelen op school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis. Een goede
relatie tussen school en thuis geeft de beste basis voor een kind om zich zo optimaal
mogelijk te kunnen ontwikkelen.

SAMEN
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Het team van de Nijdjipskoalle bestaat uit tien personen: leerkrachten, specialisten
en een directeur. Ze werken in een zes-groepen school en doen veel samen. Daardoor is elk teamlid ook leerkracht van alle kinderen. Als school en als team moet je
natuurlijk ook in ontwikkeling blijven. Tijdens het laatste inspectiebezoek viel dit ook
op. De inspectie beoordeelde de kwaliteitscultuur en de schoolontwikkeling met een
goed. ‘De school kent een structuur waarbij specialisten een aantoonbare bijdrage
leveren aan de totale schoolontwikkeling op basis van de gezamenlijke visie.’
Zaken met elkaar delen en van elkaar leren: belangrijk op CBS Nijdjip.

ONTMOETING EN INSPIRATIE
De Nijdjipskoalle is een christelijke school voor basisonderwijs. Een school voor ontmoeting en inspiratie. Met oprechte aandacht wordt er van elkaar geleerd. Zo ontwikkelen kinderen een eigen en open kijk op het leven. En ze ontwikkelen een manier
van verantwoordelijk omgaan met zichzelf, elkaar en de leefomgeving.
De school is een lerende organisatie die toekomstgericht onderwijs verzorgt. In dat
onderwijs doet het team een beroep op de nieuwsgierige en enthousiaste houding
die kinderen van nature hebben. Leerkrachten geven daarbij passende ondersteuning, leren ze leren en versterken hun zelfvertrouwen. Kwaliteit, motivatie en betrokkenheid zijn op de school belangrijke kernwoorden.

A
A
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1994-Leeuwarden De vereniging
Leeuwarden-Zuid laat zijn scholen tweeom-twee fuseren. De Prins Willem van
Oranjeschool fuseert met de Johan Willem
Frisoschool en de Frederik Hendrikschool
fuseert met de Amalia van Solmsschool.
De beide eerstgenoemde gebouwen zullen
worden afgestoten.
De fusieschool in Aldlân krijgt de naam
Willem Alexanderschool.

1995-Leeuwarden De Koningin
Emmaschool gaat samen met de Maria
Louiseschool. De laatste houdt op te
bestaan als zelfstandige school.
Tegelijk fuseren de Koningin
Emmaschool, de Prins Bernhardschool
en de Oranje-Nassauschool. De aldus
ontstane nieuwe school wordt de
Prins Constantijnschool genoemd.
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Jongema 4, Grou
www.nijdjip-grou.nl
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buro wietze dijkstra

bouwkundig teken- en adviesburo
Koumelkerspaed 8-A
9014 CB Tersoal
T: (06) 3004 6294
E: info@burowietzedijkstra.nl
I: www.burowietzedijkstra.nl

GASTOUDER
Tante Thea
Suderom 7C Tersoal
(0515) 521 081
(06) 2123 5679

VOOR AL UW MINIKRAANWERK
• Drainage
• Tuinwerk

• Bestrating
• Fundering graven

Tevens aanwezig Trekker met dumper

Joh. Buma
Bourren 2A
9014 CE Tersoal
(06) 520 55 177
(0515) 521 538
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VREEDZAME SCHOOL,
VREEDZAME SAMENWERKING
Fuormanderij 5 • Hardegarijp

HET ALLEDAAGSE BETAALBAAR,
HET BIJZONDERE BEREIKBAAR

Voelen leerlingen zich onveilig op een schoolplein? Is er veel ruzie? Op De Reinbôge in Tersoal niet! Dit is mede te danken aan de
‘Vreedzame School’.
Dit is een programma dat leerlingen en
leerkrachten met elkaar invullen. Samen leren
ze in lessen en trainingen om conflicten op te
lossen. En om te zorgen voor een goede sfeer,
waarin iedereen verantwoordelijk is voor
elkaar en voor de gemeenschap.

Daar moet je wel iets voor doen! Iedereen
doet mee aan lesseries als ‘we horen bij elkaar’
(groepsvorming), ‘we lossen conflicten zelf op’
(conflicthantering), ‘we hebben oor voor
elkaar’ (communicatie) en ‘we zijn allemaal
anders’ (diversiteit). Ze helpen om ruzies en
wrijvingen op te lossen door conflicten goed
uit te praten.

De PTH Groep biedt vanuit haar ruime ervaring een complete
oplossing voor audiovisuele communicatie. Kenmerkend voor PTH is
het leveren van gebruiksvriendelijke en innovatieve AV-systemen.

PTH AV&ICT
Biedt communicatieoplossingen met de synergie van audiovisuele-,
informatie- en communicatietechniek.

PTH INSPIRATIECENTRUM
Toont hedendaagse en toekomstige technieken voor het onderwijs,
de overheid en de zakelijke markt.

PTH RENTAL
PTH Rental faciliteert uw beurs, evenement of congres (zowel in- als
outdoor) met een groot assortiment aan audiovisuele faciliteiten.

T 0511 460 200 | W www.pthgroep.nl | E info@pthgroep.nl

1998-Leeuwarden De voormalige
Oranje-Nassauschool gaat dicht.
De van de gemeente verzelfstandigde BV
Sport trekt in het gebouw.

1999-Leeuwarden De Willem de
Zwijgerschool sluit; het leerlingenaantal is
gedaald tot 57. De school fuseert met de
Koningin Beatrixschool. Het gebouw wordt
verbouwd en daarna in gebruik genomen
door de Professor Grewelschool.

2001-Leeuwarden Leeuwarden heeft
een primeur: in de wijk Zuiderburen
wordt de Máximaschool geopend.
Het is de eerste school met zo’n naam
in het land.

t
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ENTHOUSIASME EN
VERBONDENHEID
KNS De Reinbôge in Tersoal is een betrokken en open school waar samen geleerd
en samen gedeeld wordt. Dit gebeurt met kinderen, ouders, team en omgeving.
Want: ‘it takes a village to raise a child’.
De Reinbôge, aan de rand van het dorp, heeft uitzicht op de weilanden. Een echte
dorpsschool met wederzijdse betrokkenheid. In elke klas zitten meerdere groepen,
waardoor de kinderen ook al snel leren met jongere of oudere leerlingen om te gaan.
Omdat de groepen klein zijn, wordt er veel aandacht gegeven aan iedereen. De
school heeft ongeveer 40 leerlingen. Alle leerkrachten kennen alle kinderen en de
kleine schaal zorgt voor korte lijntjes tussen thuis en school.
De Reinbôge is een christelijke school voor basisonderwijs. Een school voor ontmoeting en inspiratie. Ontmoeting met elkaar en ontmoeting tussen de belevingswereld
van het kind en de wereld van de Bijbel. Zo ontwikkelen kinderen een eigen en open
kijk op het leven. Daarnaast groeien ze in het verantwoordelijk omgaan met zichzelf,
elkaar en de leefomgeving.

VREEDZAAM OPGROEIEN
Het team wil de kinderen helpen opgroeien door hun hele persoonlijkheid goede
ontwikkelingskansen te bieden, zodat ze zichzelf mogen zijn en zich thuis voelen op
de school. Het is belangrijk in ieder kind het positieve te benadrukken, zodat het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde kunnen groeien. Dat is een basisvoorwaarde om nu en later als evenwichtig mens door het leven te gaan.

2002-Leeuwarden Na mislukte pogingen
in 1968, 1992 en 2000 lukt het eindelijk:
de schoolverenigingen in Leeuwarden en
Huizum gaan samen verder in één
vereniging.

ZET IN OP DE TOEKOMST
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De Reinbôge vindt het belangrijk dat kinderen de basisvaardigheden leren beheersen.
Rekenen, lezen en begrijpen wat je leest, je hebt het in je leven nodig! Uiteraard gebruiken leerkrachten hierbij de talenten en mogelijkheden van kinderen. Ze dagen
de kinderen uit om ‘nieuwsgierig’ de toekomst in te gaan. Bieden ze de kans zich in
een goed ingerichte leeromgeving te ontwikkelen, om zo tegemoet te komen aan
ieders eigen talent en onderwijsbehoefte. En zetten in op de toekomst waarin de
21ste eeuwse vaardigheden een belangrijke rol hebben: Character (Karakter), Citizenship (Burgerschap), Collaboration (Samenwerking), Communication (Communicatie), Creativitiy (Creativiteit) en Critical Thinking (Kritisch denken).

GEEN KRIMPGEBIED, MAAR EEN KÁNSGEBIED!
Dat kijken naar de toekomst past ook bij de ontwikkelingen in de regio. Het dorp
Tersoal ligt in de regio “de Legeaën”. Een streek met meerdere dorpen en drie scholen in een krimpgebied. Ze kijken samen naar de toekomst. Geen krimpgebied maar
een kánsgebied! Hoe houden we kwalitatief goed onderwijs in de Legeaën. Nu al
werken de drie scholen samen en ze hebben de wens uitgesproken om in de toekomst ‘samen te scholen’! Het ideaal: één multifunctionele school.
Een gebouw waar alle kinderen en alle
dorpsgenoten samenkomen
en samenwerken.

2004-Leeuwarden Na enkele jaren
gehuisvest te zijn geweest in noodlokalen,
staat er een prachtige nieuwe school met
24 lokalen klaar voor de Máximaschool en
de Wynwizer, de partnerschool van het
openbare onderwijs. De aanwas van
leerlingen is onverwacht zo groot dat het
gebouw al na amper een jaar te klein
blijkt.
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It Pounsmiet 20, Tersoal
www.dereinboge.nl
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Excent Fries Tandtechnisch Laboratorium
Hooidam 3, 8918 GK Leeuwarden
T 058 266 55 55
E ftl@excent.eu I www.excent.eu

Opvangtijd :
Leeftijd

:

tussen 06.00 en 18.30
0 tot 4 jaar

Maagdepalm 45
8935 NB Leeuwarden
T: 06 4348 5231
E: engelsvrouw@hotmail.com
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Danscentrum Saco Velt
Goed en gezellig dansonderwijs
voor iedere leeftijd

Sacramentsstraat 19 • Leeuwarden
info@sacovelt.nl • sacovelt.nl • (058) 267 39
Groentemarkt 1-3
8911 JB Leeuwarden
(058) 203 00 20
info@broodje-bewust.nl
broodje-bewust.nl/

TECHNIEK VOOR DENKERS EN DOENERS!
Hoe technisch zijn leerlingen van de basisschool? En hoe krijgen ze ‘techniek’ nog beter
onder de knie? Daar weten ze op de Willem
Alexanderschool alles van! Leerlingen van deze
school, of ze nu in groep 1 of groep 8 zitten,
zijn eigenlijk elke week iets aan het ontdekken.
Hoe dat gaat?

Kleuters kunnen al heel goed beredeneren
waarom je de ene soort zand wel gemakkelijk
door een zeef kunt krijgen en de andere soort
niet. Leerlingen van hogere groepen vinden al
bouwend uit hoe je met ‘Stocs’ (‘bouwen met
touwen’, zie foto) een stevig huis kunt
neerzetten, dat niet omvalt als je er tegenaan
loopt.

(06) 52 00 76 44 • www.ergotherapieangelarozema.nl

van kleuterhiphop tot streetdance en
moderndance!

Locaties: Leeuwarden - Harlingen - Stiens
voor info en opgave:

www.dance-up.nl / info@dance-up.nl / 06-46177174

Angelique Cornelisse
Keizerskroon 201
8935 LP Leeuwarden
058-2887173
06-46068825
kinderopvanghetkroontje.nl

2007-Leeuwarden Het nijpende
ruimtegebrek van de Máximaschool is
opgelost als er op 20 december met vuurwerk een eigen nieuwe, semi-permanente
school betrokken kan worden. De bouw is
vertraagd door vandalisme en vernielingen
en ook later is de school nogal eens het
doelwit daarvan.

2009-Leeuwarden In de nieuwe wijk Zuid-

2012-Boarnsterhim PCBO Boarnster-

landen gaan openbaar-, rooms katholiek- en
protestants onderwijs (CBS het Klaverblad)
samen naar één gebouw: de Boerderij. Ook de
kinderopvang en de peuterspeelzaal maken er
gebruik van.

him wordt opgenomen in de Leeuwarder
schoolvereniging. De christelijke scholen
van Akkrum, Aldeboarn, Grou en Tersoal
komen erbij. De vereniging krijgt een
nieuwe naam: PCBO Leeuwarden en
omstreken.
De Ds. Hasperschool en CBS Nijdjip
verhuizen in december naar prachtige
nieuwe gebouwen in Akkrum en Grou,
beide goed zichtbaar voor iedereen die
over de A-32 noordwaarts rijdt.

2009-Leeuwarden In de Droppingstraat in
de Vrijheidswijk opent het Multi Functioneel
Centrum Mozaïek. Dit is tevens het nieuwe
onderkomen van de tweede locatie van de
Prins Constantijnschool.
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TALENTONTWIKKELING IN
EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING
Ieder kind is uniek. Daarom is het motto van de Willem Alexanderschool: talentontwikkeling in een krachtige leeromgeving. Die leeromgeving moet veilig en
duidelijk zijn voor de kinderen. De school gebruikt de Kanjertraining om de regels
en het gedrag te oefenen. Ouders zijn hierbij partners om samen met leerkrachten het kind de goede begeleiding te geven.
De school houdt rekening met de verschillen tussen kinderen. Naast uitdagend rekenen en taalonderwijs is er een leerlijn van Wetenschap en Techniek van groep 1
t/m 8. Zo biedt de Willem Alexanderschool zowel de ‘denkers’ als de ‘doeners’ uitdagingen en kan ieder kind met z’n eigen talent doorgroeien. In een ‘digitaal portfolio’ voor kunst en cultuur houden de school en de leerlingen de ontwikkeling van
ieder kind bij. Ieder jaar begint dat portfolio met een zelfportret en een interview
over wat de kinderen het komende jaar graag willen leren.

AANDACHT VOOR DE GEZONDE LEEFSTIJL
Samen met de ouders werkt het team aan een gezonde school. Waar het gewoon is
om gezond te trakteren en een gezonde pauzehap en lunch mee te nemen. Waar
woensdag Waterdag is. En waar extra aandacht is voor regelmatige beweging.

dagogisch concept en één doorgaande lijn ontwikkeld. Daarbij kent de school ook
een goede samenwerking met de logopediste die een vaste plek op de school heeft.

VOOR HET EERST OP SCHOOL
De kleuterafdeling heeft voor de Willem Alexanderschool een hoge prioriteit. Dit is
de eerste kennismaking met het basisonderwijs en hier wordt een fundament voor
het leren gelegd. Daarom is de school in 2008 ingrijpend verbouwd. Er is veel ruimte
voor het spel van de kleuters gecreëerd. De leerkrachten zijn speciaal opgeleid om
met het jonge kind om te gaan. Ook wordt er in de kleutergroepen met een programma gewerkt met ontluikende geletterdheid en gecijferdheid. De kleuters maken
kennis met Wetenschap en Techniek. Ze hebben hiervoor speciale materialen.

IDENTITEIT
De Willem Alexanderschool is een christelijke basisschool. Onze identiteit zit verweven in de manier waarop wij met de kinderen en elkaar omgaan. Wij zien het als een
opdracht om duidelijk gestalte te geven aan een veilige en uitdagende werk- en leefomgeving, met respect voor elkaar en de natuur om ons heen. Wij dragen normen
en waarden over vanuit een Bijbels perspectief.

BREDE SCHOOL
De Willem Alexanderschool combineert als brede school opvang en onderwijs voor
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Met alle partners (school en opvang) zijn één pe-

2013-Leeuwarden ‘De Kinderkoepel’
wordt officieel geopend als het eerste Integraal Kindcentrum (IKC) in Leeuwarden.
Teams van de Koningin Beatrixschool en van
Sinne Kinderopvang verzorgen hier in één
organisatie speelleergroepen (peuterspeelzaal), buitenschoolse opvang en basisschool. Naast de school aan de Pieter
Feddesstraat neemt de Kinderkoepel ook de
eerdere Menno van Coehoornschool (Vredeman de Vriesstraat) in gebruik.
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2016-Leeuwarden CBS het Klaverblad,
in 2015 gestart met een speciale afdeling
voor hoogbegaafde leerlingen, concentreert
zich vanaf dit schooljaar volledig op onderwijs aan deze groep en breidt tevens
uit met een kleutergroep.
2016-Leeuwarden De Johan Willem
Frisoschool gaat op 14 september officieel open als nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) en neemt de in 2014 door het
PCBO aangekochte Pniëlkerk in gebruik.

Keizerskroon 86 a/n, Leeuwarden
www.alexanderschool.nl
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EEN GESLAAGDE HERBESTEMMING
VAN VASTGOED
Het Integraal Kindcentrum in Leeuwarden is het meest recente project van
de 150-jarige schoolvereniging PCBO. Het is een prachtig gebouw waar
kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Het ontwerp is
gemaakt op basis van de wensen van de gebruikers.
Ingenieursadviesbureau Sweco begeleidde de schoolvereniging gedurende
het hele traject; van haalbaarheidsonderzoek tot en met realisatie.
Ga voor meer informatie naar www.sweco.nl/bouwenvastgoed

11:19:54

Turning Learning
feliciteert
PCBO Leeuwarden e.o.
van harte met haar
150-jarig jubileum!
Turning Learning heeft PCBO Leeuwarden e.o.
ondersteund met de ontwikkeling van de strategische koers en
werkte met de change teams van de scholen aan realisatie van de koers.
De Prins Maurits- en Prins Constantijnschool participeren in het innovatief
Internationaal partnerschap NPDL en verkennen met Nationale en
Internationale collega’s hoe hun onderwijs continu geïnnoveerd kan worden.
Turning Learning is trots op de leergierige enthousiaste leerlingen,
professionele docenten, daadkrachtige directeuren, punctuele staf
en het innovatieve bestuur, die -vanuit duurzaamheid en samenwerkingcontinu in interactie met ouders en samenwerkingspartners,
het beste toekomstgerichte onderwijs in de regio willen bieden!

TURNING LEARNING
creëert kansen
brengt organisaties samen
transformeert onderwijssystemen
Keizersgracht 317
1016 EE AMSTERDAM
0031-648.763.338
www.turninglearning.nl
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Ve r b ou w

O n d e r houd

Ni e u wbouw

Utilite itsbouw

B eving ssc hade

Edisonstraat 18
8912 AW Leeuwarden
Postbus 1014
8900 CA Leeuwarden

t: 058 2883006
f: 058 2880800
e: info@kimsma.nl
i: www.kimsma.nl

Wij zijn blij dat vanuit het Protestants Christelijk Basis
Onderwijs Leeuwarden jaarlijks veel groep 8-leerlingen
een plek bij ons vinden.
Zit uw kind ook in groep 8?
Dan is het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs een
belangrijk item dit jaar.
Wij helpen u graag in dat proces. Daarom organiseren wij op
donderdag 8 december vanaf 19:45 uur een informatieavond
voor ouders/ verzorgers van leerlingen van groep 8. Deze avond
vertellen wij u meer over onze identiteit, het onderwijsaanbod
en de gang van zaken op school. En natuurlijk is er ruimte voor
al uw vragen.
Het Gomarus College is een school waar de Bijbel en het
geloof centraal staan. Dit merk je aan:
de goede sfeer
onze dagopeningen en vieringen
de aandacht die wij de leerling geven
de inhoud van de vakken
Vragen?
Bel (058) 2673822 of mail naar leeuwarden@gomaruscollege.nl.

leren voor
je Leven

OUDERINFOAVOND
8 december vanaf 19:45

Gomarus Leeuwarden
Plataanstraat 1
www.gomaruscollege.nl
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