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150 jaar jong
2016 wordt voor de vereniging voor Protestants Christelijk Basis
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Onderwijs Leeuwarden e.o. een bijzonder jaar. We gaan vieren dat
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de eerste voorloper van PCBO Leeuwarden e.o. maar liefst 150 jaar
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geleden werd opgericht.

Zijn we dan veteranen? Nou integendeel zou je haast

Onderzoek van een ICT projectgroep leerde ons, dat

zeggen: wie in deze nieuwsbrief leest hoe ons onderwijs

het werken met tablets een hele goede bijdrage levert

volop in ontwikkeling is en hoe we met onze scholen

aan de kwaliteit van ons onderwijs. De tablet blijkt een

middenin de actualiteit en de samenleving staan, ziet dat

uitstekend hulpmiddel te zijn in de lokalen.

we een zeer actieve en dynamische vereniging zijn! Een

De investering, waarmee een bedrag van enkele tonnen

mooie combinatie: 150 jaar én vol jeugdig elan.

is gemoeid, sluit goed aan op onze strategie gericht
op ‘deep learning’ en ‘21th century skills’. Eerder al
investeerde PCBO Leeuwarden e.o. in zware draadloze
netwerken in alle scholen, noodzakelijk om goed met de
tablets te kunnen werken.

Integrale Kindcentra: volop ontwikkeling
Op verschillende fronten wordt er rond de Johan Willem
Frisoschool hard gebouwd aan de totstandkoming van
een Integraal Kindcentrum (IKC).

• Fysiek: Architectenbureau Onix heeft een prachtig
ontwerp gemaakt voor de verbouwing van kapel
Pniël tot ontmoetings- ontvangst- en schoolplek.
Bouwbedrijf Lont is inmiddels volop aan de slag om
dat ontwerp te realiseren. Ruimte en licht staan
centraal. Er wordt op twee lagen een verbinding

Investering in ICT:
Ruim 700 tabletcomputers

gerealiseerd tussen Pniël en het huidige schoolgebouw

Met de aanschaf van zo’n 700 tabletcomputers in

‘reizen’. Het streven is om de verbouwing in 2016

december zette PCBO Leeuwarden e.o. een belangrijke

gereed te hebben.

stap op weg naar innovatie en modernisering van het

zodat je van het ene naar het andere gebouw kunt

• Inhoudelijk: er wordt inmiddels nauw samengewerkt

onderwijs. De tablets zijn over alle scholen verdeeld en

tussen de school en Sinne Kinderopvang, de instantie

worden gebruikt in diverse groepen.

die binnen het IKC de speelleergroepen voor de
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peuters en de buitenschoolse opvang en –activiteiten

jaar geleden. Voor de komende acht jaar wordt een daling

gaat verzorgen. Zo bouwen ze aan één visie op leren

met nog eens 96 duizend kinderen verwacht.

en ontwikkelen voor baby’s, peuters, kleuters en

De terugloop van het aantal basisschoolleerlingen is

basisschoolleerlingen en stemmen de programma’s

vooral waarneembaar op het platteland. De PCBO-

goed op elkaar af.

scholen in de voormalige gemeente Boarnsterhim hebben
daar overigens geen last van: ze groeiden bijna allemaal.

In 2016 start de voorbereiding van de nieuw te bouwen
IKC’s Prins Mauritsschool en de Prins Constantijn-

2016: jubileumjaar

school, die we beide in 2018 hopen te openen.

Het is in de inleiding al genoemd: voor PCBO Leeuwarden

Daarna volgt de Albertine Agnesschool.

e.o. wordt 2016 een bijzonder jaar. We gaan herdenken
dat het 150 jaar geleden is dat het protestants-christelijk
onderwijs in Leeuwarden van start ging.
Twee jubileumcommissies gaan druk aan de slag om er
een passend feest van te maken, dat een hoogtepunt
krijgt op 5 oktober 2016 met een bijzondere bijeenkomst
in de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden.

Meer muziek op de scholen!
Meer en betere muzieklessen. Dat is de gedachte achter
de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het
Fonds voor Cultuurparticipatie. Om de kwaliteit van het
cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken
scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan
het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
De Impuls muziekonderwijs is onderdeel hiervan en sluit

Klaverblad HB-school succesvol van start

aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen

Na de zomervakantie ging CBS Klaverblad in De Zuid-

publieke en private partijen zich de komende vijf jaar

landen/Techum van start met een nieuwe, zelfstandige

gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs

afdeling voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

op de basisschool. Zes PCBO-scholen hebben hierop

Deze leerlingen komen uit heel Friesland en de school

ingehaakt en gaan hun muziekonderwijs een nieuwe

startte met 32 leerlingen. ‘Al na een paar dagen was

impuls geven.

duidelijk dat mijn kind hier echt goed op zijn plek zit’,
lieten meerdere ouders de leerkrachten van Klaverblad

Vernieuwing in rol inspectie

HB-school weten. ‘Ze zitten lekker in hun vel en hebben,

De Onderwijsinspectie vernieuwt en groeit tussen nu

soms voor het eerst in hun leven, plezier in school’,

en 2017 naar een andere rol. Om zich daarop voor te

vertelde leerkracht Engelien Pit.

bereiden is de inspectie in 2015 gestart met enkele pilots.
Daarbij zijn ook twee PCBO-scholen betrokken.

Lichte groei aantal leerlingen
Het aantal leerlingen op de voor het basisonderwijs

De inspectie heeft geconstateerd dat veel scholen in

belangrijke teldatum 1 oktober 2015 is heel licht

Nederland goed presteren en hun eigen processen

gegroeid: het waren er 3.076. Vorig jaar op dezelfde

kennen om de onderwijskwaliteit te waarborgen en te

datum telde PCBO Leeuwarden e.o. 3068 leerlingen.

ontwikkelen. Daarbij hebben zij veel kennis en informatie

In de Friese hoofdstad versterkte het PCBO z’n

over hun scholen. De scholen houden zelf veelsoortige

marktaandeel.

informatie bij om zicht te houden op de eigen
onderwijskwaliteit. De inspectie wil in toezicht nauwer

De stabilisatie van het leerlingenaantal druist een beetje

aansluiten bij die eigen informatie. Naarmate besturen

tegen de landelijk dalende trend in. Eind dit jaar telt heel

en scholen een beter proces van aansturing hanteren en

Nederland 1,52 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd

betere informatie beschikbaar hebben, zal de inspectie

van 4 tot 12 jaar. Dat zijn er 75 duizend minder dan vijf

meer ruimte en vertrouwen geven.
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Beleidsplan: de volgende stappen

• Veel PCBO-scholen doen weer volop mee aan de strijd

Sinds ons beleidsplan ‘Leren, Inspireren, Innoveren’

om de Saco Velt Bokaal: al weer voor de achtste keer

deze herfstperiode bij alle betrokken partijen is ‘geland’,

een geweldig dansevenement in Leeuwarden.

zijn we hard bezig met de vertaling hiervan in de

• De Willem Alexanderschool opende een kookstudio,

praktijk. De scholen verdiepen zich in ‘deep learning’

waar leerlingen lekkere en vooral gezonde hapjes

en in effectief werken in het basisonderwijs. Dat laatste

maken. Past in de route die de school volgt om

gebeurde onder andere via het ‘leren zichtbaar maken’

‘gezonde school’ te worden.

congres in november, waar de Nieuw-Zeelandse
onderwijswetenschapper John Hattie inspireerde, om
met nieuwe werkwijzen de leerprocessen in de klas nog
effectiever te maken.
In het beleidsplan is ook de oprichting aangekondigd van
een PCBO-studio en een PCBO researchlab. Beide zullen
in 2016 vorm krijgen.

En nog heel veel meer…
Er gebeurde en gebeurt nog heel veel meer op de PCBOscholen. Voorbeelden?

• De Dr. Algraschool en de Willem Alexanderschool

• De leerlingenraad van de Albertine Agnesschool

speelden met hun wijken Camminghaburen en Aldlân

werkte als kinderdirectie weer hard mee aan exposities

in de afgelopen maanden de Wijk & Waterbattle.

in het Fries Museum.

Een wedstrijd in duurzaam watergebruik, geïnitieerd

• Groep 7 van de Ds. Hasperschool leerde van alles

door Vitens en de Provinsje Fryslân. De Willem

over zout via een bezoek van de Zoutexpress, een

Alexanderschool won met een royale voorsprong en

samenwerkingsproject van de NDC, de Rijksuniversiteit

vierde op 15 december groot feest.

Groningen en Akzo.

• De Grouster basisscholen, dus ook CBS Nijdjip,
geven vanaf januari les aan ongeveer 25 kinderen

En dat is nog maar een kleine greep uit al de bijzon-

van vluchtelingen in Grou. Er worden twee extra

dere dingen die op onze scholen gebeuren en die het

basisgroepen gevormd. In Waterhostel Oer ‘t Hout is

onderwijs van nu zo leuk en boeiend maken!

sinds november een opvanglocatie voor vluchtelingen

•

gevestigd. Tot uiterlijk 30 april 2016 verblijven hier

Tenslotte…

maximaal 195 vluchtelingen.

2015 was een goed jaar met veel positieve ontwikke-

Leerlingen van de Prins Constantijnschool lieten hun

lingen. Helaas waren er in de personele sfeer ook

talent met bouwen, organiseren en programmeren zien

verdrietige gebeurtenissen.

tijdens de Lego League: ze kwamen als één van
de weinige basisschoolgroepen in de finale op

2016 wordt vast een boeiend jaar.

28 november in het Comenius College.

Maar eerst breekt de kerstvakantie aan...

We wensen al onze medewerkers,
leerlingen, ouders en donateurs een
mooi kerstfeest, een goede
jaarwisseling en een gelukkig en gezond

2016
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