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De koers voor 2015 en verder
• Goed, eigentijds en boeiend onderwijs
• Door gepassioneerde en professionele leerkrachten
• In een omgeving waar leerlingen optimaal kennis opdoen, onderzoek
doen en hun toekomst en talent ontwikkelen.
Dit zijn de drie ambities die PCBO Leeuwarden e.o. voor zichzelf en voor alle
PCBO-scholen heeft vastgesteld in het nieuwe Strategisch Beleidsplan 20152019. Toegegeven, doorgaans begint een nieuwsbrief-rond-de-jaarwisseling
met een terugblik op het afgelopen kalenderjaar maar deze keer breek ik
even met die traditie en begin ik met een vooruitblik. Want het belangrijkste
thema is: PCBO Leeuwarden e.o. blaakt van ambitie om in de komende jaren
opnieuw stappen omhoog te zetten. Daarover meer in deze nieuwsbrief.
Uiteraard kijken we ook terug op een goed verlopen kalenderjaar. Namens
het team en het bestuur van PCBO Leeuwarden e.o. wens ik iedereen in en
rond onze vereniging goede kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015.
Hans Greidanus, Directeur-bestuurder

Terugblik op 2014
Start ‘Passend Onderwijs’

• Annemie Winters, al jarenlang professioneel

Met ‘Passend onderwijs’ wordt de wetswijziging bedoeld

begeleidster van kinderen met gedragsproblematiek,

die per 1 augustus van kracht is geworden. Bij die

is aangetrokken om de teams van PCBO-scholen te

wijziging kregen reguliere basisscholen een zorgplicht.

ondersteunen en te zorgen voor goede begeleiding

Dit betekent dat zij er verantwoordelijk voor zijn om

van leerlingen die, als het om gedrag gaat, extra

alle leerlingen een goede onderwijsplek te bieden, ook

aandacht nodig hebben en hun ouders.

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het
motto daarbij is: regulier onderwijs als het kan, speciaal

• 17 leerkrachten kregen het diploma ‘gedragsspecialist’.
Ze volgden hiervoor een speciale post-hbo opleiding.

onderwijs als het moet.
Dankzij deze veranderingen zijn de PCBO-scholen goed
PCBO Leeuwarden e.o. heeft hard gewerkt om die nieuwe

ingespeeld op passend onderwijs. Tevens is er een goede

situatie zo goed mogelijk vorm te geven voor leerlingen,

werkrelatie met scholen voor speciaal onderwijs.

ouders en teams op de scholen.
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Terugblik op 2014 (vervolg)
Verzwaring wifi netwerken

Bewegingsonderwijs in de lift

Op alle 18 locaties van PCBO Leeuwarden e.o. is in de

‘Sport op basisscholen’ heet het programma waardoor

zomer een professioneel wifi netwerk geïnstalleerd.

de PCBO-scholen een mooie verbeterslag hebben

Het gaat om beveiligde draadloze netwerken met een

gerealiseerd in ‘bewegingsonderwijs’. Het gemeentelijke

grote capaciteit. Leerlingen en leerkrachten kunnen hun

BV Sport biedt de scholen sportleraren aan die samen

smartphones en tablets vanaf nu zonder signaalverlies

met eigen groepsleerkrachten van de scholen en

probleemloos door de hele school gebruiken. PCBO

studenten van de sportacademie CIOS de gymlessen

Leeuwarden e.o. was de eerste organisatie voor

geven. Zorgverzekeraar De Friesland betaalt een deel van

basisscholen in Friesland waarvan alle scholen zo’n

de salariskosten van die sportleraren en heeft daar ook

netwerk met hoge capaciteit hebben. Met deze

belang bij. Want sportieve leerlingen leven nu en later

vernieuwing is de basis gelegd voor veel meer tablet- en

vaak gezonder. Daarbij zorgen de gemeente Leeuwarden

laptopgebruik tijdens de lessen. Een belangrijke stap in

en BV Sport voor een goed en modern ingerichte

eigentijds onderwijs.

gymnastiekzaal. Door dit alles kunnen de basisscholen
in Friesland betere en meer gevarieerde gymlessen

Playing for Success:
Vijf jaar onderwijs met WOW-factor

aanbieden.

Vijf jaar geleden ging ‘Playing for Success’ in Nederland

Goede score eerste Kindcentrum

van start, drie jaar geleden haakten PCBO Leeuwarden

Een sterke doorgaande lijn tussen de speelleergroepen

e.o. samen met Sportclub Cambuur en een aantal scholen

voor peuters en de eerste groepen van de basisschool.

voor voortgezet onderwijs in op dit concept. Voor het

Een uitdagende leeromgeving. Een goede samenhang in

PCBO betekent dit dat een selecte groep leerlingen

het team. Ouders zijn positief over de sfeer en het veilige

tien weken lang op woensdagmiddag bij elkaar komt

gevoel en ervaren de Kinderkoepel als een ‘warm bad’.

in het Cambuurstadion. Daar, in die bijzondere wereld

Het zijn een paar opmerkingen van de Inspecteur Voor-

van profvoetbal, spelers en trainers, werken ze met

en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze gaf in 2014 het

leerkrachten aan hun prestaties.

integraal kindcentrum De Kinderkoepel, waarvan de
Beatrixschool een belangrijk onderdeel uitmaakt, een zeer

Het gaat om kinderen waarvan een leerkracht denkt: er

positieve beoordeling.

zit veel meer in jou, maar hoe krijgen we dat er uit? Of: jij
zou eigenlijk eens een frisse nieuwe kans moeten hebben

De ervaringen met dit eerste integrale kindcentrum

buiten de vaste groep. De winst kan zijn: een beter

zijn ook voor het PCBO positief. In overleg met de

zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Beter in samenwerken.

gemeente Leeuwarden en andere partners is daarom

Gemotiveerder. Leren doorzetten, ook als het moeilijk is.

het plan gemaakt om dit concept de komende jaren op

In de drie jaar dat PCBO Leeuwarden e.o. aan dit

meer plaatsen uit te bouwen. In 2015 wordt de Johan

programma meewerkte, hebben tien groepen (in totaal

Willem Frisoschool (Huizum) samen met de aangekochte

ca. 120 leerlingen) dit speciale programma gevolgd.

Pniëlkerk ingericht als kindcentrum. In de jaren erna
komt er nieuwbouw voor de IKC’s Prins Mauritsschool

Plusklas: Stimulans

(Bilgaard), Prins Constantijnschool (Bloemenbuurt,

Een robot maken. Als journalist op stap zijn voor een

Oldegalileën en Vrijheidswijk) en Albertine Agnesschool

reportage. Je verdiepen in Amsterdam of een aquaduct.

(Westeinde / Valeriuskwartier).

Spaanse les volgen. Het zijn allemaal onderdelen van het
onderwijs in de Plusklassen. PCBO Leeuwarden e.o. werkt

Opnieuw: groei

hierin samen met CSG Comenius en het Beyers Naudé

PCBO Leeuwarden e.o. heeft in 2014 opnieuw een lichte

gymnasium. De plusklas is bedoeld voor intelligente

groei doorgemaakt. Op de teldatum 1 oktober 2014

leerlingen die makkelijk leren en voor hoogbegaafde

waren 3068 leerlingen ingeschreven (2013: 2984).

kinderen uit de groepen 7 en 8. In de vrijdagse Plusklas
krijgen ze een extra prikkel om optimaal te presteren en
om zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Ook in 2014
is er door teams en leerlingen weer met groot plezier
gewerkt in deze plusklassen.
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Vooruitblik op 2015 en verder
Strategisch plan

• Beginnende leerkrachten krijgen extra mogelijkheden

Goed onderwijs door gepassioneerde leerkrachten in

om zich te ontwikkelen. In drie jaar kunnen zij

een uitdagende omgeving voor alle leerlingen. Dat is,

hun niveau opbouwen van startend leerkracht tot

kort geformuleerd, de rode draad in het Strategisch

basisbekwaam, in de jaren daarna tot vakbekwaam.

Beleidsplan 2015-2019 dat PCBO Leeuwarden e.o. heeft

• De bapo (ouderenregeling voor medewerkers in het

opgesteld. De strategie is erop gericht om alle PCBO-

onderwijs) maakt plaats voor een regeling waarbij

scholen op High Performance niveau te brengen, een lijn

alle werknemers in het primair onderwijs uren krijgen

die al rond 2012 werd ingezet.

om te besteden aan professionalisering en duurzame

Wat gaan we doen om dat te bereiken? Gericht investeren

inzetbaarheid dan wel verlof.

in mensen en scholen! Drie pijlers zijn daarbij van belang:

• Het beste onderwijs: boeiend, gericht op

• Er is meer ruimte voor het gesprek op de werkvloer,
tussen werkgever en lerarenteams, en schoolbesturen

talentontwikkeling in brede zin (dus naast kennis ook

kunnen nu een HRM-beleid vormgeven dat meer op

bijvoorbeeld sport en cultuur), gericht op het leren van

hun situatie toegesneden is.

• Leerkrachten worden zelf mee verantwoordelijk voor

de ‘21th century skills’.

• Gegeven door professionele leerkrachten: leerkrachten
die individueel en in high performance teams werken
aan inspirerend, innovatief en uitdagend onderwijs
en die daarin, individueel en in teamverband, blijven

de ontwikkeling van hun vakmanschap: daarvoor is tijd
en budget beschikbaar.

• De CAO steekt dus in op een kwaliteitsimpuls voor het
onderwijs.

groeien.

• In een school die middenin de gemeenschap staat:

Wet werk en zekerheid

die uitgroeit tot een integraal kindcentrum met

Op 1 juli 2015 wordt een nieuwe wet ‘Werk en

goede relaties in buurt of dorp, waarin nauw wordt

zekerheid’ van kracht. In deze wet staat o.a. dat tijdelijke

samengewerkt met allerlei andere instellingen en

werknemers eerder recht hebben op een vast contract.

organisaties voor kinderen in de leeftijd van 2-13 jaar

Op zich positief, want een goede werkgever moet zorgen

en – uiteraard – met hun ouders.

voor zo veel mogelijk zekerheid voor zijn medewerkers.

Voor een deel gaat het hier om het continueren van de al

Voor het basisonderwijs kan die wet echter moeilijke

enkele jaren ingezette lijn. Maar we gaan extra stappen

situaties opleveren rond vervanging. Via de Primair

zetten! PCBO Leeuwarden e.o. gaat de komende jaren van

Onderwijs raad (PO-raad), lobbyt ook PCBO Leeuwarden

start met twee bijzondere centra: een PCBO Studio en

e.o. voor een uitzondering voor het basisonderwijs.

een PCBO Research Lab. Het eerste is gericht op verdere
professionalisering van medewerkers, met aandacht voor

Tenslotte

scholing, loopbaanontwikkeling, maar ook met ‘idea labs’,

PCBO Leeuwarden e.o. is een actieve vereniging. Meer

‘learning fairs’ en ruimte voor de uitwisseling van best

weten? Kijk eens op onze website ‘pcboleeuwarden.nl’ of

practises tussen scholen. Het Research Lab is bedoeld om

volg ons op Twitter: ‘@pcbolwd’. U kunt ook lid worden

data te verzamelen en te analyseren over de ontwikkeling

van onze vereniging! Voor een tientje per jaar maakt u

van scholen, professionals en leerlingen. Zo willen

ons sterker.

we beter kunnen meten en beoordelen hoe we onze
strategische doelstellingen realiseren.

Nieuwe CAO basisonderwijs
Op 1 juli 2014 werd een nieuwe CAO voor het Primair
Onderwijs van kracht. Hiermee is een belangrijke stap
gezet op weg naar een ‘personeelsbeleid op maat’ voor
scholen. De gevolgen hiervan zullen ook binnen PCBO
Leeuwarden e.o. zichtbaar worden. Een paar belangrijke
punten:
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