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Ook bij PCBO
Onrust in het onderwijs
Groeiende werkdruk in het basisonderwijs. Een snel stijgend
lerarentekort. Acties, dit schooljaar eerst op 5 oktober, vervolgens op
12 december en als er niets verandert dreigt er volgend jaar meer te
gebeuren. De roep om meer salaris en minder werkdruk.

Het is onrustig in het Nederlandse basisonderwijs. U

We passen andere oplossingen toe, maar die hebben ook

heeft het gezien in de media, en misschien heeft u er zelf

niet onze voorkeur:

iets van meegekregen. Immers: ook onze scholen waren

• Het kwam al regelmatig voor dat we groepen van een

betrokken bij de acties die dit najaar werden gevoerd.

zieke leerkracht opsplitsen en in andere groepen laten

Als PCBO Leeuwarden e.o. staan we achter de motieven

meedraaien. Gevolg: één leerkracht voor een groep

voor die acties, want ook wij merken dat het werken in

met meer dan 35 leerlingen…

het basisonderwijs steeds meer van onze mensen en onze
organisatie vraagt. Er moet iets veranderen!

• Ook hebben we wel eens een groep tijdelijk moeten
laten opvangen door een onderwijsassistent of een
Pabo-student. Wel onder verantwoordelijkheid van een
leerkracht.
Oplossingen
Wij doen wat we kunnen. We binden goede invallers
aan ons door ze vaste aanstellingen te geven bovenop
de reguliere personele bezetting. We proberen in

Beelden uit de media.

samenwerking met ROC’s en PABO’s te komen tot
‘Onderwijsteams’, die leerkrachten support kunnen

Poblemen in de praktijk

bieden zodat hun werkdruk lager wordt. We helpen

Landelijk, en ook in onze regio, groeit het lerarentekort.

instromende leerkrachten goed op weg. We innoveren

Nu al betekent dit, dat we in geval van ziekte van

en willen met de uitdagingen die dat oplevert een

onderwijzers soms geen vervanging hebben. Gevolg:

aantrekkelijke werkgever zijn.

we moeten leerlingen soms naar huis sturen. Dat is dit

Maar de kern van het probleem is simpel: er is meer

schooljaar helaas al enkele malen gebeurd. Het is geheel

budget nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende

tegen onze aard in en echt het laatste wat we willen,

bevoegde basisschoolleraren zijn en blijven. Daarvoor ligt

maar soms kunnen we niet anders!

de bal in Den Haag.
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Er zit veel muziek in PCBO-scholen
Het blijft zingen en swingen bij veel PCBO-scholen. Dat
is positief en belangrijk: muziek en dans zijn activiteiten
die je leven verrijken, je geest vormen en je creativiteit
stimuleren. Wat gebeurt er zoal?

• Tenminste acht PCBO-scholen nemen deel aan het
traject Muziekimpuls. Dit betekent dat ze subsidie

Minister van Engelshoven

ontvangen voor extra muziekactiviteiten op school.
koorzang een ‘hit’, op de andere liggen duidelijke lijnen

Nieuwe Minister van Onderwijs Cultuur en
Wetenschap op IKC Johan Willem Friso

met de Hafabra-sector in Friesland en op een derde

Al snel mochten kinderen van IKC Johan Willem Friso de

worden wekelijks muziekinstrumenten opgepakt om

nieuwe Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

tijdens of na schooltijd te spelen.

begroeten. IKC Johan Willem Friso is één van de scholen

Gevolg? Een paar voorbeelden: op de ene school is

in Leeuwarden die samen met Kunstkade deelneemt
aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Met
het bezoek aan deze school op donderdag 9 november
toonde Minister Van Engelshoven haar betrokkenheid
bij de culturele sector én het belang dat zij toekent aan
goed cultuuronderwijs voor kinderen. De Minister werd
rondgeleid door de school en ontvangen in groep 7/8 bij
Meester Jasper en cultuurcoach Judith.

Máximaschool verrijkt met uitdagende
speel-leerstraat
Een speelleerstraat met een boerderij, een huiskamer en/
of een keukentje. En met een aantal ‘nisjes’ waar je met
Matthäuspassion in de Grote Kerk

z’n tweeën of drieën geconcentreerd kunt spelen of leren.
Een ‘Woeste Willem Hoek’, met een klein piratenschip en

PCBO-directeur Hans Greidanus is sinds december lid van

een matras waar je heerlijk kunt liggen lezen of bladeren

de stuurgroep voor Fryslân voor ‘Meer muziek in de klas

in een prentenboek. Daarbij ook nog een hele grote tafel

Fryslân’.

om gezellig met elkaar te knutselen.

• In die hoedanigheid had hij allereerst een feestje: die
stuurgroep ging op 14 december naar het Kerstmuziek
Gala 2017 in Ahoy Rotterdam. Daar stond, ook bekeken
door Koningin Máxima, één van de resultaten van
Muziekimpuls op het podium: de grootste schoolband
van Nederland. In de bus naar Rotterdam ook: directeur
Johan Meesters (CBS Nijdjip/De Reinbôge), die meereisde
als voorzitter van de Organisatie voor Muziekverenigingen
in Friesland… Ook kinderen van de Prins Mauritsschool
mochten dit spektakel meemaken als deelnemer aan een
muziekwedstrijd.

• IKC de Kinderkoepel werkt nu al meer dan een jaar
samen met Trevor Mooijman, dirigent van het Martini
Jongenskoor in Sneek. Een groep leerlingen deed ook dit
jaar weer mee aan de uitvoering van de Matthäuspassion

Dit alles verscheen onlangs in de royale gang van de

in de Grote Kerk in Leeuwarden. Twee leerlingen zijn

onderbouwgroepen van de Máximaschool. Het groeide

‘doorgestroomd’ naar het Sneker koor en bereiden zich

al snel uit tot één van de populairste plekken van de

voor op de uitvoering van de Fryske Mattéuspassy, die in

onderbouw.

2018 in het kader van LF2018 wordt uitgevoerd.
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Lezen!

Nieuwbouwprojecten

Het lezen stimuleren in een tijd waarin de bibliotheken,

De nieuwbouwprojecten van de Prins Constantijnschool

door bezuinigingen gedwongen, hun kleinere filialen

en de Prins Mauritsschool in Leeuwarden lopen beide

sluiten. De Bibliotheken Midden-Fryslân zijn van start

keurig op schema. De Prins Mauritsschool verhuist deze

gegaan met ‘De Bibliotheek op School’. Scholen krijgen

kerstvakantie tijdelijk naar het schoolgebouw van de

in huis een bibliotheek met een wisselende collectie van

voormalige Eestroom. Zo krijgen slopers en bouwers alle

vijf boeken per leerling. Ook bezoekt een leesconsulent

ruimte om een prachtig nieuw gebouw neer te zetten op

alle groepen en speelt de bibliotheek in op projecten

de Prins Mauritslocatie. In de zomervakantie van 2017

en activiteiten binnen de school. Inmiddels hebben de

verhuisde de Prins Constantijnschool tijdelijk naar de

Albertine Agnesschool, de Dr. Algraschool, de Prins

Goudenregenstraat. Voor beide nieuwe schoolgebouwen

Mauritsschool en de Finne zo’n bibliotheek; ook de

vindt de aanbesteding komend voorjaar plaats.

beide filialen van de Koningin Wilhelminaschool gaan

Bij de Albertine Agnesschool vindt binnenkort de keuze

hiermee van start.

van de architect plaats: als die is geselecteerd kan het
nieuwbouwplan voor deze school verder concreet vorm
krijgen. Verder treft het PCBO voorbereidingen voor de
bouw van een school in het nieuwe deel van Techum: aan
de westkant van de Overijsselselaan.

De bibliotheek op school.

Ook zonder samenwerking met de Bibliotheek
doen scholen veel aan leesbevordering: zo verzorgt
bijvoorbeeld IB-er Herma Broersma van CBS de Arke

Maquette van de Prins Constantijnschool.

een lees/boekpromotie in alle groepen van die school.
Basis daarvoor in Wirdum en Tersoal: de eigen

Klaverblad-leerlingen op tweede plaats
bij SlimmerIQuiz

kinderboekencollectie.

Jonas Broere, Anna van Dongen en Ola van der Velde,

Vrijwilligers runnen een bibliotheek in De Reinbôge.

leerlingen uit groep 8 van CBS Klaverblad HB

Leuk weetje:
In de Bosatlas

(basisschool voor hoogbegaafden) uit Leeuwarden,

PCBO Leeuwarden werkt al een reeks van jaren samen

geselecteerd om met 12 andere basisscholen deel te

met SC Cambuur in het project Playing for Success.

nemen aan de regionale tweede ronde in het Praedinius

waren in de eerste klassenronde op hun eigen school

Playing for Success draagt voor een

Gymnasium in Groningen. Ze haalden daar een knappe

groep leerlingen bij aan een grotere

gedeelde tweede plaats! De SlimmerIQuiz wordt

motivatie en meer zelfvertrouwen.

georganiseerd door Mensa, een internationale vereniging

Hierdoor worden de schoolprestaties

voor hoogbegaafden.

beter. Leuk nieuwtje is dat we
daarmee een vermelding kregen in
de Bosatlas voor het Nederlandse
voetbal.
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Burgerschap

Willem Alexanderschool

De school speelt een belangrijke rol in het verbinden

Alle leerlingen van de Willem Alexanderschool,

van kinderen en jongeren met onze samenleving.

van groep 1 tot en met 8, deden met hun vaders en

Burgerschapsvorming is dan ook essentieel. Maar hoe

moeders enthousiast mee aan een groot project over

geef je dat op een doeltreffende manier vorm? Alle

meertaligheid. Voor een poster was de vraag: bedenk

PCBO-scholen werken er hard aan om daaraan invulling

in jouw eigen taal een zin die je erg mooi vindt.

te geven. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

Zes winnende posters komen eerst op billboards in de
wijk en hangen vervolgens in 2018 bij OBE (Land van
Taal, LF2018).

STIENS

De Sprankel Stiens
Op 1 januari is het ook juridisch een feit: dan maakt CBS
De Sprankel uit Stiens de overstap van CBO G2 (Het
Bildt/Leeuwarderadeel) naar PCBO Leeuwarden e.o. Eén
CBS Nijdjip

en ander als vervolg op de gemeentelijke herindeling.

Onlangs had de bovenbouw een project met de lokale

De integratie is al in volle gang. Zo zijn bijvoorbeeld

overheid en groen Grou over duurzaamheid waarbij ze

leden van de MR van De Sprankel al toegetreden tot de

ideeën voor de toekomst hebben bedacht.

gemeenschappelijke
MR van onze vereniging.
Ter s oal

Kinderraad Leeuwarden
Van de zes scholen die kunnen deelnemen aan de
Kinderraad van de gemeente Leeuwarden zijn er vier van

TERSOAL

het PCBO: Dr. Algraschool, Prins Constantijnschool,
Koningin Wilhelminaschool en Albertine Agnesschool.

De Reinbôge Tersoal

De laatste levert met Charlize Hindriks dit jaar de

Op 1 augustus gaat de Kristlik Nasjonale Skoalle De

Kinderburgemeester van Leeuwarden. Groep 7 van de

Reinbôge uit Tersoal samen met CBS De Twatine uit

Dr. Algraschool won binnen de raad € 5.000 met het

Gauw en de Openbare Daltonschool de Lege Geaën te

mooie voorstel om voor kinderen een app/game te

Sibrandabuorren op in de nieuwe samenwerkingsschool

ontwikkelen die aansluit bij LF2018 (Culturele Hoofdstad).

de Lege Geaën. In oktober van dit jaar gaf de gemeente
Súdwest Fryslân groen licht voor de ontwikkeling van
nieuwbouw voor deze school.
Het nieuwe schoolgebouw zal per 1 augustus 2018 nog
niet gerealiseerd zijn, maar de daadwerkelijke fusie van de
scholen is dan wel een feit. Er wordt zo snel mogelijk, in
goed overleg met de verschillende MR-en van de scholen,
een besluit genomen over de invulling van het onderwijs
in de Lege Geaën.
Vanuit De Reinbôge gaan de leerkrachten Wieke de Jong,
Anita Boot en onderwijsassistente Ciska Wijbenga mee
naar de nieuwe school.
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PCBO werkt samen met Proloog aan
NT2 onderwijs

Lichte daling aantal leerlingen

In 2016 startte de Proloog-school de Eestroom met

belangrijke teldatum 1 oktober 2017 is licht gedaald: het

onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar uit de noodopvang

waren er 3.027. Vorig jaar op dezelfde datum telde PCBO

voor vluchtelingen. De noodopvang sloot, maar de

Leeuwarden e.o. 3.076 leerlingen.

taalklas bleef bestaan. Er bleef namelijk behoefte aan

In een aantal Leeuwarder wijken en in een aantal dorpen

Nederlands als 2de taal (NT2) onderwijs.

is de groei eruit, maar de prognoses voor de komende

PCBO Leeuwarden e.o. sloot zich bij dit NT2-onderwijs

jaren geven een stabiel beeld.

Het aantal leerlingen op de voor het basisonderwijs

verantwoordelijkheid van de beide besturen.
Op dit moment zijn er twee taalklassen, de ene
voor leerlingen van 4-7 jaar, de andere voor 8 tot

2017/2018

aan: sinds 1-8-2017 zijn de taalklassen een gezamenlijke
3.000

begin schooljaar: 3.027

12-jarigen. Beide klassen zitten boven het afgesproken
op de wachtlijst: zij zitten tijdelijk op reguliere scholen
van Proloog en PCBO. Nadat dit najaar werd besloten
dat de opleiding met een derde groep start, viel onlangs

2016/2017

maximumaantal leerlingen. En er staan veel leerlingen

ZOMER 2017

einde schooljaar: 3.290
begin schooljaar: 3.076

het besluit om vanaf 1 februari 2018 zelfs met een vierde
groep te beginnen. Daarmee zijn dan alle leerlingen die
op de wachtlijst stonden voor NT2 onderwijs geplaatst.
Inmiddels hebben de eersten het niveau bereikt waarop
ze kunnen door- of terugstromen naar de reguliere
basisscholen.

Ouders en leerlingen van de Ds. Hasperschool
maakten samen een kunstkerstboom

Goede kerstdagen en alvast: een gelukkig nieuwjaar!
We wensen al onze leden en donateurs, medewerkers, leerlingen en ouders
een fijn kerstfeest, een goede jaarwisseling en
een gelukkig en gezond 2018.

