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Naast CBS Klaverblad komt een nieuwe
school voor hoogbegaafde leerlingen
Na de zomervakantie start PCBO Leeuwarden e.o. op de locatie van
CBS Het Klaverblad in Techum een nieuwe school voor hoogbegaafde
leerlingen. De school gaat van start met 20 leerlingen in twee
gecombineerde groepen (3-4-5 en 6-7-8).

De school heet net als de bestaande basisschool in

De 3.300-grens doorbroken!

Techum CBS Klaverblad, maar krijgt een eigen team,

Het schooljaar 2014/2015 sloten we, voor het eerst in

een eigen directie en - uiteraard - een eigen leerplan.

de historie van PCBO Leeuwarden, af met meer dan

Daaraan werken gespecialiseerde leerkrachten van PCBO

3.300 leerlingen. Om precies te zijn waren het er

Leeuwarden in nauwe samenwerking met HBO- en

3.320 (Aan het eind van het vorige schooljaar: 3.276).

post-HBO-opleidingen.

383 kanjers verlaten onze basisscholen en maken de
overstap naar vervolgonderwijs, maar dankzij de aanwas

Het besluit om met deze school te beginnen is genomen

van nieuwe leerlingen verwachten we op 1 oktober

om Passend Onderwijs voor alle kinderen te kunnen

(een belangrijke peildatum) al weer meer dan

bieden, naar aanleiding van vragen van ouders en op

3.000 leerlingen in onze klassen te hebben.

basis van onze ervaring met de plusklassen.

Als de prognoses ons niet bedriegen maken we ook in het

We constateerden dat het voor een aantal kinderen

volgend schooljaar weer een kleine groeispurt.

goed zou zijn elke dag op ‘plusklasniveau’ te worden
scholen in omliggende provincies in een duidelijke

Strategisch beleidsplan:
Leren, Inspireren en Innoveren

behoefte aan deze vorm van Passend Onderwijs

PCBO Leeuwarden heeft begin 2015 een nieuw

blijken te voorzien.

‘Strategisch Beleidsplan 2015-2019’ opgesteld.

uitgedaagd. Wat ook een rol speelde is, dat soortgelijke

Een document waarin gedetailleerd en gemotiveerd
de route wordt beschreven die PCBO Leeuwarden met
de scholen van de vereniging de komende jaren wil
afleggen.
Het is deels een voortzetting, maar deels ook een
intensivering van ons vorige strategisch beleidsplan.
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We blijven inzetten op het ontwikkelen van de 		

Daarnaast treffen we voorbereidingen voor

talenten van ieder kind.

bouwactiviteiten in de periode daarna voor IKC’s:

Daarvoor werken wij continu aan scholing,

de Prins Mauritsschool (Bilgaard), de Prins

ondersteuning, professionaliseren. De komende jaren

Constantijnschool (Bloemenbuurt, Oldegalileën en

krijgt innovatie onder andere vorm via de komst

Vrijheidswijk) en de Albertine Agnesschool (Westeinde /

van respectievelijk een PCBO Studio en een PCBO

Valeriuskwartier).

Research Lab, twee instrumenten voor inhoudelijke
groei en ontwikkeling. We zijn ook op weg om
‘High Performance Schools’ te worden. Een aantal
(Engelstalige) begrippen geeft een impressie van
de richting: deep learning, happy leading learners,
teaching like a pro.
De volledige tekst van het beleidsplan vindt u op onze
website www.pcboleeuwarden.nl. Nu dit plan brede
instemming heeft gekregen, gaan we een uitdagende,
boeiende periode tegemoet!

Naar school
‘Je bent nooit klaar met leren’. Die regel geldt ook voor
de leerkrachten van PCBO Leeuwarden. In december
rondden 17 leerkrachten hun post-HBO opleiding
‘Gedragsspecialist’ met succes af.
Komend schooljaar start een groep leerkrachten uit

2016: jubileumjaar!

de onderbouw van onze scholen met de gespecialiseerde

PCBO Leeuwarden viert volgend kalenderjaar (2016) een

post-HBO-opleiding ‘Het jonge kind.’ PCBO Leeuwarden

bijzonder jubileum: het is dan 150 jaar geleden dat de

biedt deze opleiding aan in samenwerking met Stenden

eerste voorloper werd opgericht van wat uitgroeide tot

University en het Seminarium voor Orthopedagogiek.

de huidige vereniging PCBO Leeuwarden en omstreken.
De voorbereidingen om die verjaardag op passende wijze

Passend Onderwijs

te vieren zijn inmiddels gestart. Oktober 2016 staat in

Het schooljaar 2014/2015 begon met een nieuwe

onze agenda als maand om veel aandacht te besteden

werkwijze rond Passend Onderwijs. Reguliere

aan dit jubileum.

basisscholen kregen een grotere verantwoordelijkheid bij
het aanbieden van het béste onderwijs voor álle kinderen.

Groei in personeel

PCBO Leeuwarden heeft hierop ingespeeld door zowel

De groei van het aantal leerlingen vertaalt zich in groei

binnen de centrale dienst als op alle basisscholen

van het aantal vaste medewerkers bij PCBO Leeuwarden.

te investeren in goede begeleiding van leerlingen

In 2014/2015, het bijna afgelopen schooljaar, werkten er

en hun ouders. De meest recente uitbreiding van

bij PCBO Leeuwarden ongeveer 250 personeelsleden

het zorgadviesteam is de benoeming van een eigen

(183 FTE). Voor het komende schooljaar, 2015/2016

orthopedagoog.

worden dit ongeveer 255 personeelsleden (185 FTE).
Er doen zich door natuurlijk verloop momenteel veel

Bouwen aan IKC’s en scholen

wijzigingen voor. Ook zien we dat een behoorlijke groep

Binnenkort begint de aannemer met de verbouwing van

een vaste aanstelling krijgt: het gaat om ongeveer

de voormalige kapel Pniël in Leeuwarden-Huizum.

25 medewerkers. Positief aspect van het PCBO als

De Johan Willem Frisoschool gaat hier in het schooljaar

werkgever is dat we niet alleen in omvang groeien,

2016-2017 starten met het tweede Integrale Kind

maar dat we ons ook blijvend ontwikkelen - denk

Centrum (IKC) van PCBO Leeuwarden. In augustus 2014

aan High Performance onderwijs, de school voor

werd rond de eerste PCBO-school al een IKC gevormd:

hoogbegaafde leerlingen, de groei van IKC’s. We kunnen

de Koningin Beatrixschool vormt sindsdien in samen-

leerkrachten hierdoor ruimte bieden verder te groeien in

werking met Sinne Kinderopvang het IKC de Kinderkoepel.

hun vak of om zich te specialiseren.
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Nieuwe websites
Veel nieuws is er de komende tijd te verwachten rond
de websites van de scholen. Voor alle PCBO-scholen
stappen we over op het nieuwe concept ‘Groepenplein’.
Daarmee krijgt internet een andere, eigentijdse rol in
de presentatie van de scholen en de communicatie
met ouders en leerlingen. In het afgelopen schooljaar
maakte de Prins Constantijnschool al een start met de
Groepenplein-formule.
Ook in ander opzicht blijft PCBO Leeuwarden investeren
in ICT: nadat we vorige zomer op alle scholen de
draadloze netwerken hadden verzwaard, wint de tablet
als hulpmiddel op de meeste scholen snel terrein.

Tenslotte
•

Ons bestuur blijft, met twee nieuwe kandidaten die in
juli kunnen worden gekozen, op goede sterkte en op
prima niveau.

•

De GMR (medezeggenschap) is opnieuw gegroeid in
kwaliteit.

•

Financieel zijn we als vereniging kerngezond.

Daarmee kijken we ook in bestuurlijk opzicht terug op
een mooi schooljaar en vooruit naar een inspirerende
periode van groei, vernieuwing en innovatie.

Alvast een goede zomervakantie toegewenst!
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