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Afscheid Keimpe van der Wal
Per 1 augustus gaat Keimpe van der Wal met
pensioen. Keimpe heeft jarenlang lesgegeven op de

Ook bij PCBO
Leeuwarden-Fryslân 2018

Rehobothschool, de latere Koningin Beatrixschool.

Dat Leeuwarden-Fryslân in 2018 Culturele

Vanaf 2007 heeft hij als bovenschools zorgcoördinator

Hoofdstad van Europa is, is op alle basisscholen in

van PCBO op alle scholen ondersteuning, advies en

de gemeente Leeuwarden goed te merken!

begeleiding gegeven. Wij zullen Keimpe missen, zowel

Meer dan anders bruist het van allerlei culturele

omdat hij een fijne collega is geweest als vanwege zijn

Na op dezelfde school adjunct-directeur te zijn geweest
begon Keimpe zich meer toe te leggen op zorgtaken.

deskundigheid. Op 5 juli hebben we op een passende

activiteiten.Verspreid door deze nieuwsbrief

manier een afscheidsfeest gehad in de voormalige

noemen we er een paar.

Pniëlkapel, nu onderdeel van IKC Johan Willem Friso.
We zijn blij dat we een goede opvolger voor Keimpe
hebben kunnen vinden. Dit is Annemieke Huiskamp. Zij
is op 1 juli met haar werkzaamheden als onderwijskundig
beleidsmedewerker en Zorgcoördinator begonnen bij
PCBO.

Lân fan Taal

•

In het kader van het project Lân fan Taal maakten
leerlingen van drie PCBO-scholen ‘Strjitten fan Taal’:
billboards over het waarderen van de eigen en
andermans moedertaal en het beleven van taalplezier.
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echte film crew: professionele filmmakers en studenten
van D’Drive van het Friesland College.
In totaal zijn twintig films gemaakt. In 2016 de eerste vier,
in 2017 nog eens acht en in 2018 de laatste. Alle films zijn
vertoond op de scholen en draai(d)en op het Noordelijk
Film Festival. Krachtige verhalen van mondige kinderen.

CBS Klaverblad HB: + 100
CBS Klaverblad HB, de speciale school voor
Daarop: mooie zinnen en spreuken uit de moedertalen

hoogbegaafde leerlingen, waarmee het PCBO in

van hun ouders. Ze zijn te vinden:

september 2015 van start ging, blijkt in een behoefte te

• Prins Mauritsschool:
buitenkant winkelcentrum Bilgaard (Ludinga).

• De Kinderkoepel:
hek langs de Vredeman de Vriesstraat.

+100

voorzien. De school startte destijds met twee groepen
en twintig leerlingen. Voor volgend schooljaar zijn er
nu al meer dan honderd leerlingen uit heel Friesland
aangemeld.

• Willem Alexanderschool:
naast de Aldi, winkelcentrum Aldlân (Stinzenflora).

Look@Me
De film van je leven
Je eigen professionele documentaire maken. En die

Zorg om het lerarentekort

vervolgens aan iedereen laten zien op het Noordelijk

Er is de afgelopen 2 jaar veel te doen geweest in het

Film Festival. Jongeren uit Leeuwarden kregen die kans

basisonderwijs om het salaris en de werkdruk. De

met Look@me, een project van Kunstkade. Een aantal

stakingsacties hebben op deze onderdelen resultaat

kinderen van de Willem Alexanderschool, de Prins

gehad, maar nog niet tot volle tevredenheid. Een punt

Mauritsschool en de Prins Constantijnschool deed

van grote zorg in heel Nederland is het lerarentekort. Het

hieraan mee.

beroep van leerkracht moet weer de juiste waardering
krijgen en aantrekkelijk worden. In aanzien, in salariëring
en in werkomstandigheden. Nu zitten we met een
overbrugging naar betere tijden. Maar een tekort aan
leerkrachten is niet zomaar opgelost. PCBO doet er alles
aan om de basis op orde te houden en dat gaat het
komende schooljaar ook weer lukken. Het geringe aantal
vervangers is wel een probleem. De ingestelde invalpool
zal niet toereikend zijn. De scholen doen er alles aan om
het te voorkomen, maar ook komend schooljaar zullen
er soms kinderen niet naar school kunnen. Er wordt
daarbij een protocol gehanteerd dat op koepelniveau is
vastgesteld.

Tigo van de Prins Constantijnschoolvoor de camera’s.

Het begon met een aantal lessen op school, waarin
kinderen hun eigen leefomgeving verwerkten tot een
filmscript of storyboard. Uit die scripts en storyboards zijn
verhalen gekozen die daadwerkelijk verfilmd zijn. Met een
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Unieke fusie zorgt voor behoud basisschool
in krimpgebied

Escher en de Albertine Agnesschool

De PCBO-school De Reinbôge in Tersoal fuseert op

van de Albertine Agnesschool al nauw betrokken bij de

1 augustus met twee andere basisscholen in het gebied

expositie Escher op Reis. Maar de relatie gaat nog veel

De Legeaën: CBS De Twatine uit Gauw en OBS De Lege

verder. Samen met de architecten die de nieuwbouw

Geaën uit Sibrandabuorren. Na de zomervakantie gaan

ontwerpen, onderzoeken ze hoe het ‘anders kijken’ van

de leerlingen naar hun nieuwe school, dan nog op twee

Escher kan worden vertaald in het nieuwe IKC-gebouw.

locaties. In 2019 wordt begonnen met de bouw van

Prognose is dat dit nieuwe gebouw in 2020 in het

een nieuw schoolgebouw in Sibrandabuorren.

Valeriuskwartier is gerealiseerd.

Als kinderdirectie van het Fries Museum waren leerlingen

christelijke en één openbare, als één nieuwe samenlevingsschool verder onder de vlag van Palludara.
De naam van de nieuwe school wordt ‘Mienskipsskoalle
De Legeaën’. Het initiatief voor de fusie ging uit van de
scholen zelf. Ze hebben hiermee een solide basis gelegd

F OTO : R U B I N VA N V L I E T

Na deze bijzondere fusie gaan de drie scholen, twee

voor de toekomst van het basisonderwijs in De Legeaën,
een gebied waar de bevolking krimpt.

Bouwactiviteiten
Prins Constantijnschool
Tersoal neemt gezellig afscheid van de Reinbôge.

De vernieuwbouw van de Prins Constantijnschool aan
de Willem Sprengerstraat loopt mogelijk lichte vertraging

Zo’n 250 (oud-) Tersoalsters namen op 6 juli met een

op in verband met ecologisch onderzoek. Het bouwteam

vrolijk feest afscheid van de 94 jaar geleden opgerichte

moet de uitkomst van dit onderzoek eerst afwachten.

school. In de laatste week namen de leerlingen zelf op

Vooralsnog wordt ernaar gestreefd dat het vernieuwde

bijzondere wijze afscheid: door een nacht in hun school

gebouw alsnog in 2019 door leerlingen en team wordt

te slapen.

betrokken.
Prins Mauritsschool

De Sprankel bij PCBO

De nieuwbouw van de Prins Mauritsschool verloopt

Op 1 januari 2018 sloot CBS De Sprankel in Stiens,

voorspoedig. Het oude gebouw is inmiddels gesloopt

voordien onderdeel van de koepel CBO G2 zich aan bij

en de nieuwbouw komt op gang. Ook hier geldt: het

PCBO Leeuwarden e.o. De overgang van deze school, die

streven is dat team en leerlingen, samen met groepen van

286 leerlingen en een team van 23 medewerkers telt, is

Sinne, begin 2020 het nieuwe gebouw van hun Integraal

soepel en tot ieders tevredenheid verlopen.

Kindcentrum gaan betrekken.

STIENS

Albertine Agnesschool
De plannen voor nieuwbouw van het Integraal
Kindcentrum Albertine Agnes zijn inmiddels in het
ontwerpstadium. Dit nieuwe gebouw wordt, als alles
volgens plan verloopt, betrokken in schooljaar 2020/2021.
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Privacy /AVG en de scholen

Dr. Algraschool: Fryske wike

De nieuwe Europese privacywetgeving die dit voorjaar

Het is een stadsschool, waar weinig leerlingen thuis nog

van kracht werd heeft ook invloed gehad op de

Fries spreken. Juist daarom heeft de Dr. Algraschool vorig

werkwijze van PCBO Leeuwarden e.o. en de aangesloten

jaar via ‘Taalplan Frysk’ een ontheffing gekregen voor

scholen. In verband met het geven van onderwijs, het

het lesgeven in spreken, schrijven en lezen in het Fries.

begeleiden van leerlingen en de vastlegging daarvan in

Dit jaar leidde dat in mei tot een heuse ‘Fryske wike’. Er

de administratie van de school, worden er gegevens over

is in deze week, meer dan gewoonlijk, aandacht geweest

en van leerlingen vastgelegd. In een nieuw opgesteld

voor Skoalle tv en er is in alle groepen voorgelezen in

Privacyreglement is beschreven hoe de vereniging PCBO

het Fries. Daarnaast werkten de bovenbouwgroepen een

Leeuwarden e.o. omgaat met deze leerling gegevens en

onderdeel van de Friese geschiedenis uit en heeft de

wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

middenbouw zich verdiept in de Greidefûgels. Omdat

Eén van de nieuwe regels: vanaf nu wordt jaarlijks door de

Friesland een rijke sportcultuur heeft, is er vanaf groep

PCBO-scholen aan ouders gevraagd of zij toestemming

vijf aandacht geweest voor de Friese sporten. De groepen

geven voor het delen van foto’s en/of video’s door de

4 en 5b beleefden een stukje Friesland tijdens het bezoek

school op social media, nieuwsbrieven en/of websites. Let

aan het Grote Grutto Theater en de kleuters kregen een

op: de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

poppenkastvoorstelling over Tomke en it wûnderaai.

het delen van foto’s en/of video’s door ouders, die niet
gevraagd zijn door de school om beelden vast te leggen.
Meer informatie over Privacy en de Meldplicht Datalekken
kunt u lezen in het Beleidsplan Privacy en de Procedure
Meldplicht Datalekken. Het ‘uitrollen’ van dit beleid op
schoolniveau is op dit moment in volle gang.

Brood als wereldverbinder
Alle leerlingen van de Prins Constantijnschool smulden
dit jaar van kreakend vers brood. Eten verbindt. Brood is
iets wat overal wordt gegeten: een soort wereldverbinder.

Van Vereniging naar Stichting
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 juli hebben
de leden van PCBO Leeuwarden e.o. groen licht gegeven
voor het starten van het proces om de huidige vereniging
om te vormen tot een stichting. Op basis van een
trendanalyse over 10 jaar is duidelijk dat het ledenaantal
van de vereniging sterk afneemt en de opkomst bij
Kunstenaar Claudy Jongstra, haar partner Claudia

ledenvergaderingen zeer laag is. De betrokkenheid

Busson en andere kunstenaars, ontwerpers, boeren,

van ouders moet ook vooral bij de scholen liggen. Een

ambachtslieden en koks. Samen bouwden ze in het

stichting moet er op alle relevante facetten voor zorgen

kader van LF2018 rond boerderij ‘De Kreake’ in Húns het

dat er daar goed onderwijs gegeven kan worden.

culturele project ‘Farm of the World’ op. Via dat project
kreeg de school het brood. En dat smaakte naar meer:
samen wereldgerechten eten werd ook onderwerp van
andere activiteiten met leerlingen en ouders!
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CBS De Finne bouwt feestje vanwege groei
naar honderd leerlingen

het plan om een survivalspeeltuin bij de Rengershal te

CBS De Finne in Aldeboarn heeft een feestje gevierd. De

Nine Spijksma (10) van de Kinderkoepel is de

basisschool passeerde onlangs het aantal van honderd

nieuwe locoburgemeester. Overigens was het geen

leerlingen. Teken dat Aldeboarn als dorp ‘in de lift’ zit én

verrassing dat de nieuwe kinderbestuurders beiden

dat het team van De Finne goed werk levert!

van een PCBO-school komen: de deelnemende scholen

bouwen. De school krijgt 5.000 euro om dit uit te voeren.

waren namelijk: de Albertine Agnesschool, de
Koningin Wilhelminaschool – Transvaal, de Willem
Alexanderschool, de Máximaschool, de Kinderkoepel
en de Koningin Wilhelminaschool – Fontein. Dat
illustreert de grote aandacht voor ‘burgerschap’ en
‘samenleving’ op onze scholen!

Circus Adje
‘Kijk eens wat ik kan’ was het grote thema van Circus
Adje, een basisschoolproject in samenwerking met o.a.
Kunstkade. Het richtte zich vooral op leerlingen van
de groepen 5 en 6. Zij maakten onder professionele
De laatste keer dat de school zoveel leerlingen telde

begeleiding een voorstelling voor de hele school. Veel

was dertig jaar geleden. In het verleden is het ook

van hen deden bovendien mee aan de slotmanifestaties

voorgekomen dat slechts rond de vijftig leerlingen waren
ingeschreven. Tijdens het feest is met alle kinderen een
schoolfoto gemaakt waarbij het getal honderd centraal
stond.

Leerling Koningin Wilhelminaschool
Silvan de Vries is de nieuwe kinderburgemeester van Leeuwarden
Silvan de Vries (11) van de Koningin Wilhelminaschool
Transvaalstraat is donderdag 12 april gekozen tot nieuwe
kinderburgemeester van Leeuwarden. Dit gebeurde
tijdens de 14e kinderraad van Leeuwarden.
CBS De Arke trad voor het eigen dorp op met Circus Adje.

van Circus Adje in het Cambuurstadion en op winkelplein
De Centrale. Alle deelnemers zijn volop uitgedaagd om
samen te werken, dingen te durven doen waar ze altijd al
van droomden en zo hun talent te ontdekken.

De deelnemende scholen presenteerden elk een plan,
waarover de kinderen debatteerden. Door middel van een
geluidsmeter - voor welk plan wordt het hardste geklapt
en gejuicht? - werd het beste idee gekozen. De Koningin
Wilhelminaschool werd ook hier als winnaar gekozen, met
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Akkrum en de Elfwegentocht

Nijdjip: bijzonder eindfeest

Akkrum beet het spits af tijdens de Elfwegentocht, een

Meestal ‘doen’ de leerlingen uit groep 8 de musical

duurzaam evenement waarin Friesland was opgeroepen

aan het eind van het schooljaar, maar CBS Nijdjip gaf

twee weken zo fossielvrij mogelijk te opereren. Voor

dat feest dit jaar een bijzonder tintje: alle groepen

leerlingen van de beide Akkrumer basisscholen werd een

van de school traden erin op! ‘De Wereldreis’ heette

bijzondere vorm van ‘woon-werkverkeer’ geïntroduceerd.

de musical. Het ging over een cruise die alle groepen
passeerde. Zoveel artiesten, dat zorgde natuurlijk voor
een extra grote opkomst van ouders, broertjes, zusjes
en andere belangstellenden. Dus was op 13 juli de
sporthal afgehuurd om het in groten getale opgekomen
hooggeëerde publiek te kunnen bergen.

Stabiel aantal leerlingen
Op 1 juni telden de PCBO-scholen samen 3.540
leerlingen. Aan het eind van het vorige schooljaar
waren dat er 3.290. Het verschil tussen 2017 en 2018 is
grotendeels te verklaren doordat dit jaar voor het eerst
ook de leerlingen van CBS de Sprankel in Stiens zijn
Daan Nieuwpoort van de Ds. Hasperschool geeft uitleg op TV.

meegeteld: deze school telde op 1 juni van dit jaar 286
leerlingen.
Van het totaal aantal leerlingen zitten 344 (vorig school-

verschillende opstapplekken naar school. Leerlingen van

jaar 332) in de groepen 8. We verwachten volgend

de Ds. Hasperschool vertelden erover tijdens regionale

schooljaar dus weer te starten met meer dan 3.000

en nationale televisie-uitzendingen over dit project.

basisschoolleerlingen.
2018/2019

Een elektrisch aangedreven treintje vervoerde ze van

3.000

begin schooljaar: 3.000+

2017/2018

ZOMER 2018

einde schooljaar: 3.540
begin schooljaar: 3.027

2016/2017

ZOMER 2017

einde schooljaar: 3.290
begin schooljaar: 3.076

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

