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Prachtig jubileumfeest
PCBO Leeuwarden e.o. kijkt met grote tevredenheid terug op een
prachtig feest ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van
(voorlopers van) de vereniging. ’s Ochtends een schitterend feest
voor alle bijna 3.100 leerlingen. ’s Middags een goed bezochte
bijeenkomst voor leden, medewerkers en relaties.

Via deze prachtige feesten, ons schervenproject en
de tentoonstelling daarvan in Keramiekmuseum
Princessehof en door ons speciale jubileummagazine

heeft PCBO-Leeuwarden zich naar alle belangrijke
geledingen goed op de kaart gezet!
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Volop ontwikkeling rond
Integrale Kind Centra

Vernieuwingen salarisadministratie

De voorbereidingen voor de overgang naar nieuwe Integrale

van het administratiekantoor dat de salarisadministratie

Kind Centra rond PCBO-scholen liggen goed op schema.

verzorgde. De eigen Centrale Dienst neemt deze

Per 1 januari neemt PCBO Leeuwarden e.o. afscheid

werkzaamheden over. Dit levert een besparing aan tijd en

• In september 2016 opende IKC Johan Willem Friso een

•

kosten op.

prachtig feest in een nieuw gebouw met een nieuwe

Tot 1 januari werkt PCBO Leeuwarden nog samen met het

IKC-organisatie.

administratiekantoor. Dat kantoor verwerkt de gegevens

Voor de IKC’s rond de Prins Mauritsschool en de Prins

met behulp van Raet-salarisadministratiesoftware. PCBO

Constantijnschool is een nieuwbouwtraject opgestart.

Leeuwarden haalt nu die taak in eigen huis. Weliswaar

In december 2016 zijn de programma’s van eisen voor

krijgt de Centrale Dienst hiermee extra werkzaamheden,

de nieuwbouwprojecten vastgesteld, in 2017 vindt de

maar per saldo blijkt dit veel voordeliger. Om de

keuze van de architect(en) plaats, in 2018 hopen we

overgang zo efficiënt en vloeiend mogelijk te laten

met de bouw te starten waarna in 2019 de oplevering

verlopen, kan de Centrale Dienst terugvallen op

van de nieuwbouw plaatsvindt.

de kennis en ervaring van een aan Raet verbonden

• In voorbereiding zijn IKC’s rond de Dr. Algraschool en

salarisconsultancy.

de Albertine Agnesschool.
als eerste een IKC zal gaan vestigen in het nieuw

Nieuwe websites voor alle scholen en
Centrale Dienst PCBO

te bouwen deel van Techum ten westen van de

Alle PCBO-scholen zijn overgegaan of gaan de komende

Overijsselselaan.

maanden over naar een nieuwe website. Daarbij is

• Inmiddels is duidelijk dat PCBO Leeuwarden e.o. ook

PCBO-breed gekozen voor het op het basisonderwijs

Invalleerkrachten/Werk en zekerheid

afgestemde ‘Groepenplein’, waarmee de scholen niet

De problematiek rond het dienstverband van

alleen over hun eigen website beschikken, maar ook een

invalleerkrachten in het kader van de Wet Werk en

stukje communicatiesoftware in huis hebben gehaald.

Zekerheid, waarover we u al eerder berichtten, bleef

De introductie van het Groepenplein gebeurt stap voor

ook dit najaar in de actualiteit. Op de website van PCBO

stap: in 2014 was de Prins Constantijnschool de eerste

Leeuwarden e.o. hebben we een pagina geplaatst

die met dit nieuwe beheersysteem (een informatie- en

(http://www.pcboleeuwarden.nl/wwz) waarin we nog

communicatieplatform voor basisscholen) zijn nieuwe

eens op een rij zetten welke knelpunten er zijn en waarom

website lanceerde. Op dit moment draait al meer dan

voor het basisonderwijs een uitzondering aan het huidige

de helft van de scholen met een recent geïntroduceerde

wetsvoorstel zou moeten worden toegevoegd.

Groepenplein-website. Voor een vijftal scholen staat de
overgang in de komende maanden op stapel.
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Ook de Centrale Dienst van PCBO Leeuwarden zal daarna
op dit nieuwe systeem overstappen.
Eén van de voordelen van het Groepenplein is de
mogelijkheid om, op een voor het publiek niet
toegankelijke plek, aan ouders met foto’s en teksten te
laten zien wat er actualiteiten in de groepen gebeurt.
Daarbij kunnen alle leerkrachten zelf de pagina’s van hun
groep up-to-date houden.
Met het Groepenplein hebben alle scholen een
gelijkvormige website gekregen. Maar de eigen identiteit,
de kleuren uit de eigen huisstijl en de eigen teksten
maken dat elke school zijn eigen ‘gezicht’ houdt.

Ontwikkelingen in Stiens en Tersoal
Stiens - De aansluiting van CBS De Sprankel in Stiens
bij PCBO Leeuwarden e.o. vordert conform verwachting.
De school, nu onderdeel van CBO-G2, heeft ervoor

• IKC de Kinderkoepel, de Dr. Algraschool, de

gekozen om zich na de gemeentelijke herindeling bij onze

Albertine Agnesschool, IKC Johan Willem Friso en

organisatie uit Leeuwarden aan te sluiten. De bedoeling is

CBS Nijdjip in Grou kregen vanuit het landelijke

dat De Sprankel aan het begin van het nieuwe schooljaar

fonds voor Muziekimpuls extra geld voor nog beter

(1 augustus 2017) binnen het PCBO gaat meedraaien.

muziekonderwijs.

Vijf andere scholen uit de CBO-G2-groep sluiten zich

• Samen met jeugdkorps ‘Koperkids’ en ‘Brassband

vanaf die datum aan bij de vereniging PCBO-Noordwest

Apollo Grou’ gaven leerlingen van de groepen 5 en 6

Friesland.

van CBS Nijdjip in Grou op vrijdagavond 8 april een

Tersoal - De Reinbôge werkt aan een integratie met

spetterend blaasconcert. Alle ouders, broertjes, zusjes,

twee andere basisscholen in de regio ‘De Lege Geaën’.

pakes, beppes, omkes, tantes en buren waren welkom

Plan is om voor de regio, een krimpgebied met dalende

om te luisteren. Dit concert was het slotstuk van het

leerlingenaantallen, te komen tot één nieuwe school,

leuke muziekproject Korpsen in de Klas.

waarmee een goede basis wordt gelegd voor het

• Tenslotte won een team uit groepen 7a en 7b van de

onderwijs van de toekomst. Streven is om in 2018 tot

Dr. Algraschool begin december de Dancebattle 2016

een fusie van de drie scholen te komen en dat gaat vast

van Kunstkade. In de finale van deze Battle, dit jaar

lukken want de vaart zit er goed in in dit proces!

met het thema ‘Passie’ kwamen ze als beste van de 15
deelnemende scholen uit de bus!

Muziek en dans op de scholen
Uiteraard waren er in heel 2016 weer volop leuke,
gezonde en leerzame activiteiten op onze scholen. Deze
keer een opsomming van een mooie reeks activiteiten op
het gebied van muziek en dans:

• Op de Dominee Hasperschool kregen juf Greetje en
het ‘Hasperkoor’, inclusief oud-leerlingen uit groep 8,
de eervolle uitnodiging om op zaterdag 26 en zondag
27 november mee te werken aan het ‘Frysk Sjongers
Gala’ in de Lawei te Drachten. Dit vanwege hun
eerder dit jaar behaalde eerste prijs op het Frysk Berne
Sjongfestival.

• Veel PCBO-scholen doen weer volop mee aan de strijd
om de Saco Velt Bokaal: al weer voor de negende keer
een geweldig dansevenement in Leeuwarden.
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Beleidsplan 2015-2019:
PCBO-Studio en -Lab in opbouw

Twee commissies, onder voorzitterschap van

We werken voortvarend aan de uitwerking in de

Wal, zijn druk bezig de beide organen vorm te geven.

praktijk van het Beleidsplan 2015-2019. Dit jaar zijn we

Inmiddels vonden meerdere bijeenkomsten plaats met

bijvoorbeeld gestart met de inrichting van twee organen

leerkrachten. Ideeën komen op, voorstellen worden

die een belangrijke rol gaan spelen in de komende tijd:

verder uitgewerkt, het enthousiasme groeit en uit dit

respectievelijk Els van der Kwast en Keimpe van der

alles wordt steeds duidelijker dat Studio en Lab goede

• De PCBO-studio, een centrum waarin de focus ligt op
verdere professionalisering van alle medewerkers via

instrumenten worden op onze route naar verdere
vernieuwing van ons basisonderwijs.

opleiding, training, kweekvijvers, idea-labs, studio’s

•

en learning fairs; een bron van kennis, innovatie en

Lichte groei aantal leerlingen

inspiratie.

Het aantal leerlingen op de voor het basisonderwijs

Het PCBO-Lab, een ‘databank’ vol informatie over de

belangrijke teldatum 1 oktober 2016 laat een mooi stabiel

ontwikkeling van scholen, leerkrachten en leerlingen.

beeld zien: 3.078 (vorig jaar: 3.076 en in 2014: 3.068)
leerlingen.

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

2017
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