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De bouw van het IKC Prins Constantijn kan, na
vertraging, hopelijk in het voorjaar van 2019 gaan
starten. Helaas werd bij de aanbesteding in november

Ook bij PCBO
Nieuwbouwontwikkelingen
De nieuwbouw van IKC Prins Maurits is inmiddels
in volle gang. Van week tot week komen aan de
Brandemeer de contouren van het fraaie nieuwe
gebouw beter in zicht.

duidelijk dat de bouwkosten in het laatste jaar zodanig
zijn gestegen, dat de bouw niet meer binnen het
oorspronkelijke budget kan plaatsvinden. Er wordt hard
gewerkt aan een oplossing voor dit probleem.
Ook de voorbereidingen voor de bouw van het
IKC Albertine Agnes zijn in volle gang.
Inmiddels zijn ook de eerste gesprekken gevoerd over
de komst van een IKC in de nieuw te bouwen wijk
Middelsee (tegenover Techum), waarin het PCBO het
eerste ‘basisschoolgedeelte’ gaat verzorgen. Verwacht
wordt dat de woningbouw in deze wijk in 2021 van
start kan gaan; de bouw van het IKC zal niet veel later
op gang moeten komen.

Groei en verhuizing CBS Klaverblad HB
CBS Klaverblad HB, de speciale school voor hoogbegaafde leerlingen, mag zich in een gezonde groei verheugen.
Met meer dan 100 leerlingen was de school uit de
noodgebouwen in Techum gegroeid. Tijdens de
afgelopen herfstvakantie vond daarom een verhuizing
plaats naar Zuiderburen, waar de school een deel
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Nieuw adres

CBS Klaverblad HB
Pikemar 17
8939 CR Leeuwarden

op tijd kan worden vervuld en of bij uitval van een
leerkracht wegens ziekte een gekwalificeerde invalkracht
beschikbaar is.
We kijken inmiddels naar andere oplossingen om teams
te versterken, bijvoorbeeld via klasseondersteuners,
leerkrachtondersteuners en vakleerkrachten (voor
bijvoorbeeld muziek, gymnastiek). Waar zij onze
leerkrachten werk uit handen kunnen nemen ontstaan

van het gebouw van de OBS Wynwizer (naast de

kansen om de bezetting op peil te houden.

Máximaschool) heeft betrokken. Tot grote tevredenheid
van team en leerlingen, want een relatief nieuw en
modern schoolgebouw werkt plezieriger dan een tijdelijk
onderkomen!
Met deze verhuizing heeft PCBO tevens ruimte gemaakt
in Techum voor de andere scholen daar. Dit met
waardering van de gemeente Leeuwarden.

CBS Nijdjip:
Sint-Maarten en Sint Piter
Op 11 november organiseerde de Sint Piterkerk in Grou
een bijzondere kerkdienst waarin Sint-Maarten een
centrale rol speelde. ‘Delen’ was het thema. CBS Nijdjip
werkte eraan mee, door alle leerlingen op te roepen naast

2019: nieuw strategisch beleidsplan

hun lampionnen ook houdbaar voedsel en kinderboeken

Volgend jaar eindigt de ‘looptijd’ van het vorige

mee te nemen naar die dienst. Want hoewel bedelaars

strategisch beleidsplan van PCBO Leeuwarden en
dus… is er een vervolg op komst. In dit plan zet PCBO
Leeuwarden de speerpunten uit voor de komende vijf
jaar. Een evaluatie van het lopende beleidsplan alsmede
een serie gesprekken met stakeholders binnen en buiten
de PCBO-organisatie gaan de basis ervoor leggen. Een
nieuw thema lijkt al gevonden: kennis gaat voor alles.
Hiermee haakt PCBO Leeuwarden in op de slogan van
de Amerikaanse pedagoog E.D. Hirsch die, inmiddels
90 jaar, in november een volle zaal onderwijsmensen in
Amsterdam (waaronder de PCBO-schooldirecteuren)
wist te inspireren: knowledge matters!

in Grou, zijn er wel gezinnen die ondersteuning van de

In 2019:
Meer techniek op CBS De Sprankel

Voedselbank nodig hebben en het is goed om daar op

Extra aandacht voor handenarbeid en techniek.

Sint-Maarten aan te denken!

Leerlingen en leerkrachten die samen met de

(zoals in de tijd van Sint-Maarten) niet meer voorkomen

cultuurcoach van Kunstkade nieuwe lessen gaan
voorbereiden en volgen. Groepsdoorbrekende projecten:

Lerarentekort: zorgwekkend

in het voorjaar van 2019 start op CBS De Sprankel een

In de media is het regelmatig te lezen of te horen: door

periode waarin extra aandacht wordt gegeven aan het

een groeiend tekort aan leerkrachten komen steeds meer

leerdoel Techniek. Dit is een eerste stap: op De Sprankel

scholen in problemen als het erom gaat hun formatie op

bestaan plannen om op langere termijn een eigen

volle sterkte te houden. Ook bij de scholen van PCBO

technieklokaal in te richten.

Leeuwarden e.o. is het soms spannend of een vacature
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Verder onderzoek stichtingsvorm voor PCBO

over de stappen die worden gezet om CBS De Arke weer

Nadat de ledenvergadering deze zomer het groen licht

op minimaal het ‘voldoende-niveau’ te brengen. Dit plan

gaf om de verenigingsvorm te verlaten en van PCBO

is al volop in uitvoering. Positief element hierbij is dat het

Leeuwarden e.o. een stichting te maken, vindt nu

traject met expertise uit de eigen organisatie van PCBO

onderzoek plaats naar het beste bestuursmodel voor

Leeuwarden wordt uitgevoerd.

deze nieuwe organisatie. Dit gebeurt onder begeleiding
van Verus, de vereniging van katholieke en protestantse
basisscholen in Nederland.

Finne-ateliers

123Zing in 2017 op

CBS De Finne in Aldeboarn organiseerde dit najaar

de Koningin

traditiegetrouw de Finne-Ateliers voor leerlingen.

Wilhelminaschool.

O.a. werken met hout, kosteloos materiaal, klei, een
fotocamera of tablet en lekker bewegen: de kinderen
altijd actief en enthousiast betrokken. Na enkele
middagen presenteren de kinderen binnen het atelier
het proces en eindresultaat.

Nieuwe impuls voor
muziekonderwijs Ds. Hasperschool
Het was één van de laatste scholen die er nog gebruik
van kon maken voordat het landelijke budget dit
najaar was ‘uitgeput’: de Ds. Hasperschool kreeg in
september een driejarige subsidie toegekend in het kader
van de landelijke regeling ‘Impuls Muziekonderwijs’.
‘Geweldig’, zegt leerkracht Greetje Haantjes, die met
een projectgroepje van collega’s de subsidieaanvraag
voorbereidde. ‘We doen al veel aan zingen op school –
we hebben twee keer het Frysk Sjongfestival gewonnen
– maar dit biedt ons de kans op een serieus niveau
muziekles aan onze leerlingen te gaan geven.’
De subsidie wordt gebruikt voor de aanschaf van
de nieuwe methode 123Zing en voor professionele
begeleiding van het muziekonderwijs door muziekdocente en saxofoniste Edith Bakker. Ook is er budget
voor gitaarlessen voor leerkrachten – die volgen ze sinds
deze maand samen met hun collega’s van CBS Nijdjip
uit Grou en CBS De Finne uit Aldeboarn. In de maak

Dit jaar was er ook een atelier karate.

is bovendien een aanbieding voor gitaarlessen voor
leerlingen. In januari gaan de leerlingen van de
Ds. Hasperschool in de klassen aan de slag met

Inspectiebezoek leidt tot verbeteractie

123Zing.

Tijdens een bezoek van de onderwijsinspectie aan de

Van de vijftien PCBO-scholen uit Leeuwarden e.o. zijn

centrale PCBO-organisatie, dit najaar, waren er vooral

er op dit moment maar liefst negen die hun muziek-

positieve beoordelingen. Zo kreeg de professionele

onderwijs dankzij deze subsidie nieuwe impulsen

cultuur complimenten. Helaas werd er ook een

geven!

tekortkoming geconstateerd: CBS De Arke in Wirdum
werd door de inspectie aangemerkt als ‘zeer zwakke
school’.
Naar aanleiding hiervan heeft PCBO Leeuwarden een
verbeterplan opgesteld met het deels vernieuwde team.
De ouders werden tijdens een ouderavond geïnformeerd
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Steeds meer samenwerking met
kinderopvang
Johan Willem Friso) en de drie scholen die op weg

Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) over 2018
Door Jaap Overeem, namens de werkgroep
communicatie

zijn om uit te groeien tot IKC’s (Prins Maurits, Prins

In het kalenderjaar 2018 is de GMR zesmaal

Constantijn en Albertine Agnes), ook verschillende

bijeengekomen. Belangrijke onderwerpen tijdens

andere PCBO-scholen werken hard aan het opzetten

deze vergaderingen waren: de onderwijsstakingen,

van een doorlopende leerlijn in samenwerking met een

het lerarentekort, een evaluatie van het Strategisch

kinderopvangorganisatie. Zoiets bestaat bijvoorbeeld

Beleidsplan, financiën, inspectiebezoek en bouwplannen

al in Camminghaburen (Dr. Algraschool), waar een

in en rondom Leeuwarden. Ook werd zo nu een dan een

speelleergroep in de kleuterafdeling van het schoolge-

specifieke situatie op één van de scholen besproken. De

bouw is gevestigd. De Dr. Algraschool wordt intern flink

verslagen van deze vergaderingen staan op https://www.

vernieuwd om de huisvesting nog beter af te stemmen

pcboleeuwarden.nl/medezeggenschap.html. Daar vindt

op deze nieuwe samenwerking. Ook in de gebouwen

u ook de namen en contactgegevens van de leden van

van de Willem Alexanderschool en de Máximaschool

de GMR.

Niet alleen de bestaande IKC’s (de Kinderkoepel en

hebben speelleergroepen een mooie plek.
De Koningin Wilhelminaschool ontwikkelt momenteel

Wat is/doet de GMR?

samen met Sinne een plan om in het westen van de stad

De GMR van de PCBO Leeuwarden heeft 12 leden,

extra ruimte te vinden om peuters en kleuters samen te

evenredig verdeeld over ouders en personeel. De raad

brengen.

krijgt ambtelijke ondersteuning van het secretariaat van

➔

PCBO Leeuwarden. Elk lid van de GMR is contactpersoon
van de MR van een of meerdere scholen. De GMR werkt

Aantal leerlingen: kleine toename

met portefeuilles: Dagelijks Bestuur; Communicatie, PR

Het aantal leerlingen op onze PCBO-scholen op de voor

& Kwaliteit; Financiën; Personeel; Huisvesting, ARBO,

het basisonderwijs belangrijke teldatum 1 oktober is

Veiligheid; Onderwijs & Identiteit; Verkiezingscommissie.

licht gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Een

De bedoeling is dat elk van de portefeuilles thema’s

goede score in vergelijking met andere basisschoolkoepels

inbrengt om te bespreken tijdens de MR-vergaderingen.

in Leeuwarden en omgeving.

De MR heeft een aantal wettelijke rechten en plichten.

Op 1 oktober telden de scholen in totaal 3.292 leerlingen

Deze staan uitgelegd op https://www.pcboleeuwarden.

(2017: 3.027). Als we CBS De Reinbôge (telt niet meer

nl/medezeggenschap.html. Leden van de GMR staan

mee in 2018) en CBS De Sprankel (telde nog niet mee

graag open voor uw advies, verhaal of mening.

in 2017) uit de berekening halen wordt de bescheiden
autonome groei duidelijk. In 2017 waren er 2.994
leerlingen, in 2018 waren het er 3.015.

Goede Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
We wensen al onze leden, donateurs, medewerkers,
leerlingen en hun ouders een fijn kerstfeest,
een goede jaarwisseling en een gelukkig, gezond
en leerzaam 2019.

