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Gezond op vakantie
Financieel gezond, een groeiend aantal leerlingen, inhoudelijk voortdurend op zoek naar versterking waardoor het onderwijs in kwaliteit verder groeit; het gaat uitstekend bij het PCBO Leeuwarden e.o. Dit kon directeur-bestuurder Hans Greidanus tevreden vaststellen tijdens de jaarvergadering van onze vereniging in juni. Het schooljaar 2011/2012 wordt in goede orde afgesloten; voor
2012/2013 ligt de uitvoering van enkele prachtige plannen en projecten in het verschiet.

Na een aarzelende start sinds 2009 heeft de PCBO-

Najaar 2012:
Op weg naar High Performance Schools

school het Klaverblad in de nieuwe Leeuwarder wijk

PCBO Leeuwarden e.o. zet vanaf dit najaar in op

Techum de wind nu echt in de zeilen. De school telt

de High Performance School. Dat is een school

een twintigtal leerlingen, is inmiddels gestart met

waar kinderen uitgedaagd worden om het beste uit

een tweede leerkracht en kan rond de zomervakantie

zichzelf te halen door excellent onderwijs, een focus

enkele veelbelovende leerlingen naar het voortgezet

op leerlingenprestaties, uitstekende schoolleiders en

onderwijs laten vertrekken.

leerkrachten, een innovatieve cultuur en het creëren

Het Klaverblad in Techum: groei

van maatschappelijke (meer)waarde.

Extra plus voor plusklas
De afgelopen jaren deed PCBO Leeuwarden goede

In verband hiermee gaan we dit najaar met een

ervaringen op met plusklassen. Die klassen werden

delegatie naar een Internationaal Onderwijscongres

gevormd door meer- en hoogbegaafde leerlingen uit

in Amsterdam, waar gerenommeerde sprekers uit

de groepen 7 en 8 van alle PCBO-scholen, die een dag

binnen- en buitenland speechen, masterclasses

in de week niet hun eigen school bezochten, maar de

verzorgen en workshops begeleiden over het werken

plusklas (in Techum). Daar werden ze extra uitgedaagd

binnen High Performance scholen. Dit congres

met filosofie, een vreemde taal, verdiepingen in taal

vormt voor ons een startpunt: we willen het High

en rekenen of speciale onderzoeksprojecten. Voor

Performance concept de komende jaren op alle PCBO-

zowel leerlingen als leerkrachten is dit een geslaagde

scholen verder uitrollen. We houden u op de hoogte!

formule.

Passend Onderwijs / zorg voor leerlingen
In 2012/2013 wordt daaraan weer iets nieuws

Hoewel de invoering van ‘Passend Onderwijs’ is

toegevoegd: in een aantal blokken wordt

uitgesteld tot 1 augustus 2014, gaat PCBO Leeuwarden

samengewerkt met de CSG Comenius en het

e.o. natuurlijk door met het ontwikkelen van passende

gymnasium Beyers Naudé. In de praktijk betekent

zorg voor leerlingen die dat nodig hebben.

dit, dat naast PCBO-leerkrachten ook docenten van
deze opleidingen bij het onderwijs aan de plusklassen

We investeren al een vijftal jaren in de ‘1-zorgroute’.

worden betrokken en dat lessen ook in de (practicum-)

Belangrijk in die zorgroute is de ambitie om in een

lokalen van deze scholen kunnen worden gegeven.

aantal stappen te denken in kansen voor elke leerling:
analyseren wat leerlingen nodig hebben (onder meer
door kennis van leer- en ontwikkelingsproblemen),
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afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften, dat

De nieuwbouw van de beide scholen verloopt

uitwerken in een plan voor elke groep leerlingen in de

overigens mooi volgens plan: in januari 2013 zullen

school,en tenslotte evalueren (toetsen/observeren) wat

leerlingen en leerkrachten hun nieuwe gebouwen

het oplevert.

betrekken.

Hierbij past het initiatief om leerkrachten van onze
scholen in samenwerking met de Stendenhogeschool
de ‘Opleiding Gedragsspecialist’ aan te bieden: deze
opleiding start volgend seizoen. PCBO Leeuwarden
financiert ook de mogelijkheid om gebruik te maken
van advies en onderzoek van drie psychologen.
Hun diensten worden ingekocht bij de scholen
voor Speciaal Basisonderwijs ‘Aquamarijn’ en ‘De
Súdwester’.

Playing for Success:
samenwerken met Cambuur

Tenslotte hebben we steeds meer (ook op

Op 26 september start een eerste groep leerlingen van

verenigingsniveau) in beeld wat een passend aanbod

onze PCBO-scholen bij Cambuur met een bijzonder

qua leerontwikkeling oplevert. Een stap in 2012

nieuw project: ‘Playing for Success’. PCBO Leeuwarden

is daarbij: het gebruik maken van het digitale Cito

e.o. is hiervoor, samen met Piter Jelles, Comenius,

leerlingvolgsysteem. Vele analysemogelijkheden geven

ROC Friese Poort en AOC Friesland een samenwerking

een nog beter beeld van de leerwinst van elke groep

aangegaan met deze Betaald Voetbal Organisatie. Ook

en elke leerling.

de gemeente Leeuwarden is hier nauw bij betrokken.
‘Playing for Success’ is een in Engeland ontwikkeld

Akkrum en Grou krijgen ‘Schoolvision’

naschools programma voor leerlingen die minder

De lokalen van de in aanbouw zijnde PCBO-scholen

presteren dan ze kunnen, bijvoorbeeld omdat ze niet

in Akkrum en Grou worden ingericht met het

gemotiveerd zijn of een negatief zelfbeeld hebben.

Schoolvision verlichtingssysteem. Bij dit systeem
levert variatie in sterkte en kleur van licht een

Op een inspirerende plek (het Cambuurstadion)

positieve bijdrage aan concentratie, het gedrag, het

en in een uitdagende omgeving (tussen (ex-)

welbevinden en de motivatie van kinderen op de

profvoetballers) worden ze geprikkeld en gestimuleerd

basisschool.

om beter te gaan presteren. Zo kunnen ze ontdekken
dat leren wel leuk is. Leerlingen die achterop dreigen

Voor Schoolvision is gekozen op basis van positieve

te raken willen we hiermee een vernieuwende

ervaringen die hiermee bij pilotscholen – onder

oplossing bieden om weer ‘aan te haken’ in de klas.

andere de Dr. Algraschool in Leeuwarden – zijn

‘Leren met een WOW-factor’ wordt dat genoemd. We

opgedaan.

hebben er hoge verwachtingen van!

De Schoolvision lichtinstallatie heeft de knoppen
’standaard, rust, energie en concentratie’. Bij
de rustinstelling zijn de kinderen sneller in het
oplossen van een gezamenlijke puzzeltaak dan bij
de standaardinstelling. Bij de energie-instelling
praten kinderen 95 procent meer met elkaar tijdens
het oplossen van de puzzels dan bij de ‘standaard’instelling. Ook voelen leerlingen zich opgewekter bij
de instellingen ‘rust’ en ‘energie’ dan bij de instelling
‘concentratie’.
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Eerste Kindcentrum in Leeuwarden in de
Koningin Beatrixschool!

onze website www.pcboleeuwarden.nl en lees in de
actualiteiten over:

Op 3 september, de eerste dag van het nieuwe
schooljaar, tekenen we in de Koningin Beatrixschool

Máximaschool heeft de beste dansers van Leeuwarden

aan de Vredeman de Vriesstraat officieel de

De Máximaschool is op 6 juni danskampioen van de

intentieverklaring betreffende het nieuwe

Leeuwarder basisscholen geworden.

kindcentrum. Wethouder Thea Koster zal daarbij
aanwezig zijn. In dit centrum gaan we samen met

Onderwijsinspectie tevreden

organisaties voor kinderopvang en een peuterspeelzaal

De Máximaschool, Koningin Beatrixschool, Willem

opvang en onderwijs aanbieden in een doorgaande

Alexanderschool en het Klaverblad hebben alle vier

lijn en volgens één gezamenlijk pedagogisch plan.

een goede inspectiebeoordeling gehad.

PCBO: geen krimp maar groei!

De inspecteur heeft op 16 juli jl. het bestuur bezocht.

Het leerlingenaantal en de prognoses daarvan laten

Zijn oordeel over het bestuursbeleid en over alle

het zien: het PCBO Leeuwarden e.o. blijft gezond

scholen van PCBO Leeuwarden e.o. is wederom

groeien. Onze prognoses voor de komende jaren op

positief!

de voor onze bekostiging belangrijke peildatum van
1 oktober is:

Ds. Hasperschool wint Sjongfestival 2012
jaartal

prognose

2012

3.001

2013

3.100

2014

3.168

Het Sjongfestival foar Bern 2012 is gewonnen door de
leerlingen van de Ds. Hasperskoalle uit Akkrum. Voor
het lied ‘Planet Earth’ kregen ze vrijdagavond 25 mei
in een uitverkochte Lawei in Drachten de Karin de
Jong-wisselbokaal en de gouden microfoon!

Dankzij die groei blijven we investeren in de kwaliteit
van mensen en onderwijs.

Kinderraad Leeuwarden 2012
...is gewonnen door de Prins Mauritsschool en

En verder…

de Koningin Wilhelminaschool levert de nieuwe

Er is nog veel meer om tevreden of dankbaar naar

kinderburgemeester!

te kijken in en rond het PCBO. Kijk maar eens op
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