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Onrust in het onderwijs
Op 27 juni heeft het basisonderwijs in Nederland een stiptheidsactie
gehouden. Hiermee is door werkgevers en werknemers een sterk signaal
afgegeven aan het toekomstige kabinet dat er meer geld nodig is voor
het basisonderwijs.
De accenten die daarbij zijn gezet betreffen de werkdruk, het salaris en de status
van het beroep. Het moet veel aantrekkelijker worden om voor het onderwijs te
kiezen. Er is grote zorg over het snel oplopende tekort aan goede leerkrachten.
We willen deze zorg met u delen, maar graag blikken we ook met u terug op mooie
ontwikkelingen gedurende de afgelopen maanden en kijken we vooruit naar het
volgende schooljaar.

Nieuwbouwplannen

Prins Mauritsschool wordt ontworpen door Architecten-

De afgelopen maanden kregen de nieuwbouwplannen

en ingenieursbureau Kristinsson (Deventer), de Prins

voor de Prins Constantijnschool en de Prins

Constantijnschool door bureau De Zwarte Hond

Mauritsschool verder vorm. Beide scholen zullen, als

(Groningen/Rotterdam). De nieuwbouw verrijst op de

nieuwe Integrale Kind Centra (IKC’s), in 2019 hun intrek

bestaande locaties aan de Brandemeer (Prins Maurits-

nemen in nieuwe gebouwen. Dit voorjaar werden voor

school) en de Willem Sprengerstraat (Prins Constantijn-

beide gebouwen de architecten gekozen: de nieuwe

school).
De Prins Constantijnschool verlaat in de komende
zomervakantie al de beide huidige locaties; er wordt
vanaf september tijdelijk lesgegeven in het vrijkomende
schoolgebouw aan de Goudenregenstraat.
Ook op de Albertine Agnesschool komen de
voorbereidingen voor de visie op nieuwbouw goed
op gang, waarbij de leerlingen betrokken worden. De
leerlingenraad is onlangs in het Fries Museum al een
dag met een interessante insteek aan het werk geweest,
waarover later meer. Er is een nauwe samenwerking
tussen de school en het museum, waarvan de
leerlingenraad functioneert als kinderdirectie. Planning is
dat de school het nieuwe gebouw in 2020 betrekt.

Artist impression Prins Mauritsschool.
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Innovatie in basisonderwijs

Andere opleidingen

In de uitwerking van ons innovatiebeleid, waarvoor

PCBO Leeuwarden biedt medewerkers veel ruimte als

het plan is vastgelegd in ons beleidsplan 2015-2019,

het gaat om opleiding en training. Alle schoolleiders

werken alle PCBO-scholen inmiddels met ‘changeteams’.

volgden bijvoorbeeld een opleiding rond het

Daarbinnen werken leerkrachten samen aan vernieuwing

professionaliseringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’. Tot en

en verdere groei van het onderwijs.

met 2018 krijgt dit een vervolg rond de thema’s leiding

Binnen het PCBO werken we aan groei in kennis en

geven aan verandering en aan eigentijds onderwijs.

vaardigheden rond bijvoorbeeld ‘taalonderwijs’,

Een aantal leerkrachten stapte in bij het opleidingstraject

‘het jonge kind’ en ‘gedrag’. Via de PCBO-studio en

voor geregistreerd schoolleider. Anderen volgden of

het PCBO-lab, opgezet als innovatie-instrumenten,

volgen post-HBO en/of gespecialiseerde opleidingen,

ontwikkelen we ideeën en onderzoeken we hun

bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, het jonge

werkbaarheid in de praktijk.

kind en muziekonderwijs. Per school wordt jaarlijks een

De expertise die we via dit alles opbouwen wordt

scholingsplan voor medewerkers opgesteld.

periodiek gedeeld met alle leerkrachten. Zo vindt er op
5 oktober van het komende schooljaar een PCBO-brede
‘learning fair’ plaats: een studiedag waarop scholen en
leerkrachten elkaar inspireren in hun ontwikkeling op
weg naar High Performance onderwijs.

ICT in de klas.

ICT: nu volop binnen alle groepen
In het schooljaar 2015 -2016 zette PCBO Leeuwarden met
Kleutergroep CBS Klaverblad.

de investering in 631 tabletcomputers een grote stap
op ICT-gebied. In het afgelopen schooljaar 2016 -2017
kreeg het onderwijs met deze tablets echt goed vorm.

Groei in expertise
Klaverblad en Plusklassen

Na aanvankelijke opstartproblemen, vooral op het gebied
van hardware, kreeg de tablet in schooljaar 2016 -2017

De vijf leerkrachten van CBS Klaverblad, de speciale

op alle scholen een belangrijke rol als technologisch

school voor hoogbegaafde leerlingen én de twee

hulpmiddel voor leerlingen.

leerkrachten van de Plusklassen van het PCBO volgden
stichting Novilo. Ze zijn hierdoor verder gegroeid in

Per 1 augustus is ook De Sprankel in Stiens
PCBO-school

de vaardigheden die een rol spelen bij het succesvol

Vanaf volgend schooljaar gaat De Sprankel in Stiens

werken met hoogbegaafde leerlingen. CBS Klaverblad

volledig meedraaien in de PCBO-organisatie. Deze

startte in het afgelopen schooljaar met een kleutergroep;
in 2016 -2017 bezochten 54 leerlingen deze school.

protestants christelijke basisschool met circa 250

dit jaar de intensieve training ‘Talentbegeleider’ van de

leerlingen koos in verband met de samenvoeging van
de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel voor
aansluiting bij PCBO Leeuwarden e.o. Op 1 januari 2018
is ook de juridische fusie een feit.
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Goede ontwikkelingen rond fusie Legeaën
De Reinbôge in Tersoal maakt goede vorderingen in
het fusieproces met twee andere basisscholen in de
regio Legeaën. De medezeggenschapsraden van de drie
scholen zijn inmiddels akkoord met de voorgenomen
fusie. Geplande datum daarvoor is 1 augustus 2018.
De nieuwe school zal onder de Stichting Palludara gaan
werken. Na de fusiedatum zal in de Legeaën een nieuw
schoolgebouw worden gerealiseerd.

Bewegingsonderwijs op de Maximaschool.

Volop in beweging

• Hoe geeft CBS Klaverblad school voor hoogbegaafde

Dat het basisonderwijs volop in beweging is kunt u elke
dag zien binnen onze scholen. U kunt het ook lezen in
Huis aan Huis, waar we op een speciale PCBO-pagina

kinderen in de nieuwe kleutergroep les?

•

Wat deden de plusklassen van het PCBO het afgelopen
schooljaar?

meerdere keren per jaar laten zien wat er allemaal in ons
onderwijs gebeurt. Een greep uit de artikelen van de
afgelopen maanden:

• De Prins Constantijnschool startte met de actie
‘Jongeren op gezond gewicht’.

Plusklas in actie.
Meer informatie: www.pcboleeuwarden.nl

Passiemuziek!

Daily mile Prins Constantijnschool.

• De Kinderkoepel ontwikkelt met leerlingen een
project rond hun leerstrategie.

• IKC Johan Willem Friso werkt (net als veel andere
PCBO-scholen) aan 21ste eeuwse vaardigheden.

• CBS De Arke: groepen actief met een
Rots en Water-training.

• Veel aandacht en allerlei nieuwe impulsen voor

Op alle basisscholen:
Talent krijgt de ruimte

Daar stonden ze vorige week zomaar even in de
Grote den.nl
oleeuwar
e: www.pcb
informati
Kerk bij de Matthäus
Passion
van het Stendenkoor
Meer
mee te zingen: de leerlingen Melissa, Elise, Rose, Kjeld,
Wietze en Marc en oud-leerling David, uit het schoolkoor
waarmee IKC de Kinderkoepel van start is gegaan. Ze
volgen de verdiepingsgroep koor en enkelen zingen ook
mee met het Martini Jongenskoor Sneek. De Kinderkoepel is één van de PCBO-scholen die dit jaar een enorme
groei heeft meegemaakt in muziekonderwijs.

‘Hebben jullie ook leerlingen met een talent of bijzondere interesse die jullie extra willen
stimuleren?’ Over die vraag boog het team van IKC de Kinderkoepel zich aan het begin van het
schooljaar. Gevolg: er zijn drie groepjes ontstaan. Met daarin de teken-, programmeeren zangtalenten van de school.
Elke maandag na schooltijd
komen ze bij elkaar: Iwan Hut
uit groep 4, Samuel Groot uit
groep 5, Rowan de Vries en
Willem van der Lee, beiden
uit groep 8 en de Leeuwarder
kunstenaar L.J. van Tuinen.
Missie: werken aan het tekentalent van de leerlingen, die
er alle vier in hun groep ‘uitspringen’. ‘Ik werk met ze aan
de basiskennis van het tekenen’, vertelt de kunstenaar, die

Een meidenteam dat het
jaarlijkse Cruijff Court toernooi in Leeuwarden heeft
gewonnen. Spelers van Aris
die basisschoolleerlingen
laten zien hoe je moet
basketballen. Leerlingen
die ineens ontdekken welke
sport ze leuk vinden. Op
de Máximaschool is het vak
‘gym’ volop in beweging.

met ‘L.J.’ wordt aangesproken.
‘Net zoals ik het zelf op de
kunstacademie heb gehad.
Hoe jonger je dat leert, hoe
beter je wordt. Dus: nuttig om
op de basisschool te beginnen.’
De leerlingen starten met een
schoon blad papier en een
potlood. Rowan heeft vorige
week iets creatiefs getekend en
wil nu meer leren over ‘perspectief’. Opdracht: we zetten

papier? Wat wordt groter of
juist kleiner dan vorige week?’
Iwan maakt een tekening
waarin bloemen en een gieter
voorkomen. De gieter moet
niezen. ‘Hoe schrijf je hatsjoe?’ nog meer kunnen laten zien?’
Centrum voor Talentontwikkeling
is een project van de gemeente
Samuel had de vorige keer een vraagt hij. ‘Dat schrijf je niet,
Enthousiast worden nieuwe
Leeuwarden. Die subsidieert dit
zich een
dat moet je tekenen’, zegt
tekening waarin een kopje,
lijnen op de vellen papier
erdelen. Op
project om leerlingen/jongeren
leiding-ond gemaakt zijn,
L.J. ‘Kijk: jouw gieter heeft z’n
een oma en een muis een
gezet. Logisch: leren tekenen envan
kunststof
zo
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jaar met
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moet
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Boost voor bewegingsonderwijs
op Máximaschool
Sjorick Bootsma is er vakleerkracht bewegingsonderwijs. In
alle 13 groepen geeft hij zelf
elke week een uur gymnastiek.
En voor het tweede uur geeft
hij de groepsleerkrachten tips
over leuke lessen.
Bruisend
Dat leidt tot tevreden reacties
van leerkrachten, leerlingen en
ouders. Want: gymnastiek is
een vak apart. Sjorick: ‘Ik kom
van de Academie voor Lichamelijke Oefening. Daar leer je:
sport geven is iets anders dan
rekenen of taal.’ Omdat Sjorick
elke week een uur gymnastiek
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PCBO Leeuward
werkt met

Bouw een chermer
eier-valbes

Speelleergroe

p van start

muziekonderwijs op onder meer de Kinderkoepel,

•

de Koningin Wilhelminaschool, de Dr. Algraschool

Alle Huis aan Huis-pagina’s van de afgelopen jaren

en de Ds. Hasperschool.

vindt u terug op de website van het PCBO, op de pagina:

Een mooie professionaliseringsslag voor bewegings-

http://www.pcboleeuwarden.nl/news/34/84/

onderwijs op de Máximaschool.

Huis-aan-Huis.htm.
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Stabiliteit in aantal leerlingen
Op dit moment tellen de PCBO-scholen samen op
ongeveer 3.290 kinderen (aan het eind van het vorige
schooljaar waren dat er 3.334). Daarvan zitten 332
(vorig schooljaar 361) in groep 8. We verwachten
volgend schooljaar weer te starten met meer dan 3.000
basisschoolleerlingen (exclusief de leerlingen van De
Sprankel in Stiens). Al met al is het aantal leerlingen

2017/2018

daarmee behoorlijk stabiel.
3.000

prognose: > 3.000

2016/2017

ZOMER 2017

Voor de bijna 3.500 leerlingen van alle PCBO-scholen was
er ’s morgens het grootste schoolfeest ooit in het WTC Expo in

einde schooljaar: 3.290

Leeuwarden met een spetterende show van Acta Theater

begin schooljaar: 3.080

en Muziek.

2015/2016

ZOMER 2016

Afsluiting jubileumjaar

einde schooljaar: 3.334

Na de zomer sluiten we op 5 september 2017 tijdens

begin schooljaar: 3.036

de jaarlijkse startbijeenkomst voor het personeel het

2014/2015

ZOMER 2015

einde schooljaar: 3.320
begin schooljaar: 3.005

jubileumjaar van onze vereniging af. We kijken terug op
een goed jaar, waarin we met een mooi feest op
5 oktober voor de kinderen, de leden en medewerkers
het 150-jarig bestaan van onze vereniging en z’n
rechtsvoorgangers vierden. Fotoboeken herinneren
hieraan. Ze liggen ter inzage op de Centrale Dienst.

Acties rond aantrekken jonge leerkrachten
PCBO Leeuwarden is een traject gestart om de PCBOscholen goed te profileren als aantrekkelijke werkplekken
voor ‘instromende leerkrachten’. Zo werken we nauw
samen met de PABO van Stenden als het gaat om de
opleiding van toekomstige onderwijzers. Onze scholen
functioneren als opleidingsscholen, waarbij jonge
leerkrachten worden opgeleid in hun vak, maar ook
worden geschoold als mentor en/of onderzoeker.
Ook werken we binnen de PCBO-organisatie actief aan
de begeleiding en coaching van startende leerkrachten
tijdens hun invalwerk en tijdens hun beginjaren binnen

’s Middags vond in de Grote Kerk te Leeuwarden een feestelijke

het basisonderwijs. Een medewerker binnen PCBO heeft

bijeenkomst plaats die goed werd bezocht door medewerkers,

hiervoor 2 dagen taakuren gekregen. Daarnaast laten we

leden en relaties.

zien dat de PCBO-organisatie via de aanwezige expertise
en door een innovatief beleid interessante uitdagingen
biedt.

Alvast een goede zomervakantie toegewenst,
namens het bestuur en directie van PCBO Leeuwarden!

