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Een jaar rond op onze scholen
Op de 18 PCBO-locaties in Leeuwarden en omgeving gebeurt elke dag
heel veel. Het eind van 2013 is een mooi moment om eens terug te kijken.
We hebben in elke maand één van de meer in het oog springende
gebeurtenissen geselecteerd! Verder in deze editie van de nieuwsflits
nog enkele opmerkelijke zaken van het afgelopen jaar.

Januari

April

De Ds. Hasperschool in Akkrum en CBS Nijdjip in Grou

De bruisende maand van de koningsfeesten, ook de

starten het nieuwe kalenderjaar in prachtig nieuwe

maand waarin alle PCBO-leerlingen zichzelf terugzien in

schoolgebouwen.

een fraai aandenken aan deze bijzondere gebeurtenis:
een ingelijste foto. Maar liefst drieduizend stuks zijn er

Februari

uitgedeeld!

Maandag 4 februari: staatssecretaris Sander Dekker
(OCW) bekroont de inspanningen van het team van de

Mei

Willem Alexanderschool met het predicaat ‘Excellente

Eline de Graaf van de Dr. Algraschool is op 23 mei

School’. Een bijzondere prestatie: De school was er een

gekozen tot kinderburgemeester van Leeuwarden: zij

van de dertig Nederlandse basisscholen, waarvan slechts

debatteerde goed en verdedigde het voorstel van haar

twee andere uit Friesland die zich excellente school

school met verve. Mathilda Tuinstra van de Willem

mogen noemen!

Alexanderschool werd loco-kinderburgemeester. Eline
heeft sindsdien een supervolle agenda, met het bezoek

Maart

van onze nieuwe koning en koningin in juni als één van

Het voorjaar blijft nog even spannend voor de Willem

de hoogtepunten. De winnaar van de Kinderraad 2013

Alexanderschool, want in maart dingt de school mee

is trouwens onze Koningin Wilhelminaschool met het

in de competitie om de Nationale Onderwijsprijs 2013.

voorstel ‘Crazy Sportdag’.

Ingezonden is het prachtige project Canonvensters,
waarmee leerlingen in vijftig schilderijtjes Canonvensters

Juni

belangrijke momenten uit de geschiedenis hebben

341 leerlingen verlaten onze scholen om hun

weergegeven. Eerder won de Willem Alexanderschool

schoolcarrière te vervolgen op het voortgezet onderwijs.

hiermee al de Friese onderwijsprijs. De nationale
onderwijsprijs gaat naar een school uit Limburg.

Juli
De vakantiemaand is gebruikt voor een grondiger-danooit opknap- en opfrisbeurt voor de Prins Mauritsschool,
die met frisse kleuren en een vernieuwd interieur aan het
nieuwe schooljaar kan beginnen.
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Augustus

November

Bij de Koningin Beatrixschool wordt koortsachtig gewerkt

Directeuren van alle PCBO-scholen reizen af naar Canada,

aan voorbereidingen voor de officiële opening (in

waar ze een week lang confereren en leren over ‘High

september) van Kindcentrum de Kinderkoepel. Samen

Performance Schools’. Binnen PCBO Leeuwarden e.o.

met SLK en Sinne Peuterspeelzalen biedt het PCBO hier

treffen alle scholen dit jaar voorbereidingen voor het

het hele jaar rond als eerste in Leeuwarden een integraal

invoeren van dit High Performance Onderwijs. Op High

opvoed-, opgroei- en ontwikkelingscentrum voor

Performance scholen worden alle leerlingen uitgedaagd

kinderen van 2 tot 13 jaar.

om het beste uit zichzelf te halen door excellent
onderwijs, een focus op leerlingenprestaties, uitstekende

September

schoolleiders en leerkrachten, een innovatieve cultuur en

Prinses Laurentien komt voorlezen in museum

het creëren van maatschappelijke (meer)waarde.

Belvédère in Heerenveen. Daar wordt namelijk het

In Nederland haalt CBS De Arke ondertussen als eerste

eerste exemplaar van het boek ‘De avonturen van

school in Leeuwarden het predicaat 3TS (drietalige

Auke’ aan haar aangeboden. Een project in het teken

school).

van laaggeletterdheid. Leerlingen van de Albertine
Agnesschool schreven het eerste hoofdstuk, leerlingen

December

van de Prins Constantijnschool het laatste.

Naast de Johan Willem Frisoschool in Huizum wordt
het kapelgebouw Pniël aangekocht. De kapel, op 7

Oktober

mei 1925 ingewijd en ooit de grootste hervormde

Op de Máximaschool starten leerlingen met een actie

evangelisatiegemeente van het land, gaat ruimte bieden

voor Serious Request. Bijna alle PCBO-scholen en de

aan de school en aan het tweede integraal kindcentrum

centrale dienst van het PCBO doen mee aan deze actie,

waarmee PCBO Leeuwarden e.o. van start gaat.

waarmee in december naar verwachting een eindbedrag
van ruim € 25.000,- aan het goede doel kan worden
geschonken.

Bouwbijeenkomsten inspireren
PCBO-leerkrachten

PCBO goed in beeld in Leeuwarden e.o.

PCBO-leerkrachten woonden in 2013 meerdere

uitzondering van de vakantie) een maandelijkse eigen

‘bouwbijeenkomsten’ bij: inspirerende sessies rond

nieuwspagina verzorgd in het weekblad Huis aan Huis.

PCBO Leeuwarden e.o. heeft het hele jaar (met

vragen als: hoe kun je als leerkracht kinderen ‘triggeren’.
Hoe stel je vragen die kinderen nieuwsgierig maken en

Op die pagina doen we in woord en beeld verslag

aanzetten om op onderzoek uit te gaan? En: hoe wek

van allerlei activiteiten en nieuwtjes op onze scholen.

je de verwondering op die altijd aan de basis ligt van

Ook manifesteerden we ons met een Open Dag, die

ontdekkingen? In de verschillende bijeenkomsten werd

traditiegetrouw in november plaatsvindt. De opkomst

zowel in de onderbouw als in de bovenbouw aandacht

was dit jaar bijzonder goed en dat geeft hoop voor de

besteed aan het gebruik van wetenschap en techniek

toekomst!

bij reken- en taallessen en aan een onderzoekende
Veel meer over de ontwikkelingen binnen onze

leerhouding.

scholen vindt u terug op hun websites en op www.

Weer groei!

pcboleeuwarden.nl

Ook in 2013 zijn de PCBO-scholen tegen de trend in
gemiddeld gegroeid. PCBO Leeuwarden e.o. telde op
1 december 3064 leerlingen (vorig jaar op die datum:
3.055). Ook de prognose voor 2014 is positief.

Goede kerst en gelukkig nieuwjaar!
Bestuur, directie en medewerkers van PCBO Leeuwarden e.o. wensen iedereen
in en rond onze vereniging goede kerstdagen en een heel gelukkig 2014!
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