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‘Kennis als basis voor bekwaamheid’

VAN DE NIEUWE VOORZITTER

I

k ben Jacomine van Rijn, 37 jaar oud en
getrouwd met Kees de Vreugd. Samen
hebben wij twee zoons: Job (8 jaar) en Gijs

(6 jaar). Al een aantal jaar gaan zij met veel
plezier naar de Christelijke Opleidingsschool.

Natuurlijk wel met behoud van de identiteit die we als
stichting hebben!
We nemen na de zomer afscheid van Jan Dubbeldam
uit het bestuur. De afgelopen drie jaar mocht hij de rol
van voorzitter vervullen en dat heeft hij met veel passie
gedaan. We zijn hem daar dan ook erg dankbaar voor en
wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid toe!

In het dagelijks leven ben ik zorgmanager van een
verpleegafdeling van het Bronovo ziekenhuis in Den
Haag (sinds januari gefuseerd met het Medisch Centrum
Haaglanden).
Ik maak graag tijd vrij voor een goed boek, een lekker
potje tennis of de PCOK.
Ik zit inmiddels drie jaar in het bestuur van de PCOK. In
de afgelopen jaren hebben we een transitie doorgemaakt
van het “oude bestuursmodel” naar een nieuwe vorm van
besturen, namelijk in de vorm van een Raad van Beheer.
Sinds afgelopen maand mag ik hier de voorzitter van
zijn. Ik zie het als een uitdaging om dit bestuursmodel
de komende jaren stevig neer te zetten en meer
vorm te geven. Dit natuurlijk samen met de andere
bestuursleden.
De PCOK is op dit moment een stabiele stichting maar
het is nodig dat we naar de toekomst blijven kijken. Ook
over tien jaar moeten we er als stichting goed voor staan.
Dit kunnen we doen door met alle belanghebbenden
te kijken naar de kansen en bedreigingen die op ons
afkomen en daar actief plannen voor te ontwikkelen.
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oor het overlijden van Jeanette Ravensbergen
(onze bestuurssecretaris) en het vertrek van Jan
Dubbeldam is er plaats in de Raad van Beheer voor
twee nieuwe leden. De code Goed Bestuur geeft aan dat
de leden voor de Raad van Beheer (het toezichthoudend
deel er van) bestuurlijke kwaliteiten nodig hebben. De
Raad van Beheer van de stichting PCOK heeft in zijn
handboek dan ook een uitgewerkte profielschets voor
nieuwe toezichthouders opgenomen.
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TERUGBLIK JAN DUBBELDAM

E

en korte terugblik op mijn
bestuurstijd bij de PCOK.
In 1999 werd ik gevraagd in
het bestuur van de PCOK te komen
in opvolging van Jaap Haasnoot als
voorzitter. In de 80-er jaren had ik al
zeven jaren ervaring opgedaan als
secretaris van de VCOGG, een van
de rechtsvoorgangers van PCOK.

We waren nog vereniging met bijna
wekelijkse veel directe contacten,
vooral met de directies van de
scholen voor de dagelijkse beslommeringen rondom de
scholen.
De onderwijsontwikkelingen vroegen om
professionalisering van de het bestuurswerk, reden
waarom Rindert is benoemd, eerst als algemeen
directeur. De verenigingsstructuur is verlaten omdat in
de ledenvergadering nagenoeg niemand meer kwam.
Helaas want een democratische verantwoording had mijn
voorkeur boven een stichting met meer zelforganisatie. De
ontwikkelingen met inbreng van de GMR bieden daarbij
overigens nu voldoende borging van verantwoording.
Het was de bedoeling na twee periodes van vier jaren te
vertrekken, maar door het wegvallen van de bestuurders
in WSNS, waar ik meeliep, werd ik daar voorzitter en
kon mede door de vernieuwingen met fusies moeilijk
snel weg komen. Het voortijdig vertrek van de nieuwe
voorzitter André van Duijn in PCOK bracht mee dat
ik het voorzitterschap weer heb opgepakt, zij het als
waarnemend omdat ik vond dat er nieuwe en jongere
bestuursleden moesten komen. Dit heeft helaas lang
geduurd omdat bestuurders moeilijk zijn te rekruteren.
In deze jaren is er nog veel veranderd, zoals de overgang
naar een Raad van Beheer model, met Rindert als
directeur-bestuurder en een toezichthoudend deel
daarin. Dit bracht voor mij veel afstand tot de scholen met
hoofdlijnen op de agenda.

In de zestien jaren van bestuurder heb ik dit met genoegen
gedaan. Wel heb ik het moeilijk gevonden als er afscheid
moest worden genomen van mensen in de organisatie,
die niet functioneerden als verwacht doch wel kwaliteiten
hadden. Ik hoop dat het menselijke aspect in de
ontwikkelingen die gaande zijn in het onderwijs gewogen
blijft in voorkomende situaties.
WSNS KRV kan ik ook gerust achter laten, in augustus
wordt de stichting definitief beëindigd.
Hoewel er nog snel nieuwe bestuursleden moeten komen
vertrek ik per 1 augustus met de wetenschap dat mijn
opvolgster Jacomine van Rijn deze taak goed zal vervullen;
ik wens haar daartoe Gods zegen en leiding toe alsook
voor heel de PCOK.
Zolang betrokken bij PCOK maakt vertrek niet eenvoudig;
je doet veel contacten op en het geeft ook een voldoening
van betrokkenheid. Ik heb het graag gedaan en ben
dankbaar dit zo af te kunnen sluiten na een periode van
ziekte met toen ongewisse afloop.
Het ga de PCOK goed; de stichting is gezond en kan een
dreuntje verdragen.

BESTUURSWISSELING

D

e Raad van Beheer van de stichting heeft en
nieuwe voorzitter. Per 1 april is mevr. J. M. van
Rijn benoemd als voorzitter van de Raad van
Beheer. Ze volgt de heer ir. J.W. Dubbeldam op die de
laatste 12 jaar als voorzitter heeft opgetreden. Op de
voorkant van dit magazine stelt mevr. van Rijn zich
voor en geeft de heer Dubbeldam een terugblik op
zijn jaren als voorzitter.
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INSPECTIETOEZICHT
INSPECTIETOEZICHT

D

e scholen van de stichting PCOK zullen in de komende jaren kennis gaan maken met een nieuwe manier van
inspectietoezicht. Het toezichtskader, de wijze waarop de inspectie naar de scholen kijkt en beoordeeld, is
ingrijpend gewijzigd. Op de site van de inspectie staat een goede video die de achtergrond van die wijzigingen kort
weergeeft. Klik hier voor deze video. In bijna 5 minuten krijg je een goed idee van dat nieuwe toezicht.

GROTE REKENDAG OP DE COS

THEMA: MEETKUNDE UIT DE KUNST IN DE KLAS

I

eder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd.
Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland die
helemaal in het teken staat van rekenen. Niet gewoon
in de klas, maar vooral ook daarbuiten, want rekenen is veel
meer dan sommen maken in je werkboek! Op 25 maart was
het weer zover. Met de hele school gingen we aan de slag
met allerlei rekenopgaven. In groep 1 en 2 ging het over
patronen maken, in groep 3 en 4 over keerkunst, in groep
5 en 6 gingen ze spiegelen en vlak vullen en in groep 7 en 8
gingen ze aan de slag met perspectief tekenen.

Een paar belangrijke uitgangspunten zijn:
• Meer variatie in aanpakken van het toezicht bij voldoende en goede scholen
• Meer ruimte in de kwaliteitsstandaarden
• Meer afstemming van het toezicht op de ontwikkeling van de school
• Deze uitgangspunten leiden tot de volgende hoofdvragen:
• Leren de kinderen maximaal
• Geven de leraren goed les
• Is het klimaat voor de kinderen veilig, stimulerend en ambitieus
• Bewaakt en ontwikkelt de directie de kwaliteit van de school

Een meetkunde-selfie maken of je eigen knikkerbaan
ontwerpen….… De kinderen ontdekten tijdens de Grote
Rekendag spelenderwijs wat je allemaal met rekenen kunt.
Het doel? Kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want
zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het
maakt rekenen leuk!

Wel blijft de inspectie uiteindelijk een oordeel over de school geven. Aan ons de taak om te blijven werken aan
goede scholen.
Op 28 april is de Christelijke Opleidingsschool bezocht, de Duinroos zal op 8 juni een inspectiebezoek krijgen.

ONDERWIJS OP DE FARÈLSCHOOL

O

p de Farèlschool wordt gewerkt met doelen en
criteria. Door met duidelijke doelen te werken
weten de leerlingen wat ze leren en zijn ze nog
gemotiveerder om te leren. De leerkracht geeft gerichte
feedback op de criteria, zodat de leerling betrokken blijft.
De doelen hangen in de gang, zodat ook ouders weten
wat de leerlingen leren in de groep. Dit verhoogt ook de
betrokkenheid van ouders op het leerproces en zorgt er
voor dat ouders gerichte vragen aan hun kind kunnen
stellen of complimenten kunnen geven over het
gemaakte werk.

Home

EEN VOORPROEFJE VAN DE KONINGSDANS
“ENERGIE” OP DE COS

O

p donderdag 16 april kwam Come4Sports alvast
een voorproefje geven van de Koningsdans “
Energie” aan alle leerlingen van de COS voor de
Koningsspelen op 28 april a.s. Op de foto is te zien hoe
enthousiast groot en klein meedeed.

> E-ZINE PCOKé, mei 2015 | Pagina 5

PCOK-NIEUWS
VAN DE SJALOOMSCHOOL

I

n de week van 13 t/m 17 april had de Sjaloomschool
met alle groepen het project “Katwijk, vroeger en
nu”. Er waren veel activiteiten in en buiten de school
zoals Katwijkse Knip bakken, kibbeling eten, bezoeken
aan het Katwijks Museum, een bezoek aan de Katwijkse
Reddingsbrigade, een bezoek aan de molen, opa’s en
oma’s die in de klassen over “vroeger” kwamen praten en
oude foto’s en ambachten zoals klompen maken lieten
zien en lessen met het digibord over vroeger. Er was ook
een speciale ochtend voor alle opa’s en oma’s, die samen
met hun kleinkinderen naar school kwamen. En er was een
ochtend met de Katwijkse klederdracht groep tezamen
met nettenboetsters die de kinderen lieten ervaren hoe het
vroeger was en hoe het leven er tóen uitzag. Alle kinderen
mochten verkleed op de foto.

RUIM €50 MILJOEN VOOR TAAL- EN
LEESBEVORDERING

G

een enkel kind mag meer opgroeien in een taalarme omgeving en mensen die moeite hebben met lezen, schrijven
en communiceren moeten in het hele land terecht kunnen voor
taalscholing. Dat is de boodschap die het kabinet afgeeft met het
beschikbaar stellen van ruim 50 miljoen euro voor haar nieuwe aanpak tegen
taalachterstanden, waarbij gemeenten een regierol hebben.
Het kabinet wil dat huisartsen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en
scholen beter taalachterstanden gaan signaleren. Bibliotheken hebben een
belangrijke spilfunctie met schrijf- en leesactiviteiten voor jong en oud. Ook
worden het bedrijfsleven en zorginstellingen ingeschakeld om taalproblemen
op de werkvloer en in de zorg te voorkomen. Daarnaast doet het kabinet een
belangrijk beroep op mensen zelf om meer voor te lezen of als taalmaatje
van laaggeletterden de taalbarrières van de bijna 1,3 miljoen Nederlanders te
helpen slechten. Minister Bussemaker (OCW), Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) trekken voor de
aanpak van taal voor de periode 2016-2018 samen €18 miljoen per jaar uit.
Bron: AVS

ALGEMEEN NIEUWS

Lees het hele artikel

SCHOLENOPDEKAART.NL HELPT OUDERS
BIJ SCHOOLKEUZE

CAO PO 2014-2015 NADER VERKLAARD (VIDEO)

V

anaf mei kunnen ouders makkelijker scholen vergelijken op scholenopdekaart.nl. Zij kunnen dan de informatie van
maximaal vijf scholen naast elkaar plaatsen. Daarmee kunnen ze in een oogopslag zien hoe de ene school verschilt
van de andere en deze informatie ter oriëntatie gebruiken bij de keuze van een school voor hun kinderen.
Uit onderzoek blijkt dat ouders hierbij vooral geïnteresseerd zijn in de volgende indicatoren: Algemene gegevens school,
Aantal leerlingen, Profiel van de school, Schooltijden en opvang, Schoolondersteuningsprofiel, Resultaten eindtoets,
Waardering Inspectie, Leerlingtevredenheid en Ouders en school. Het zijn daarom deze indicatoren die bruikbaar worden
om te vergelijken.
Bron: PO-Raad

Lees het hele artikel

D

e invoering van de CAO PO 2014-2015 maakt het toepassen
en ontwikkelen van HR beleid op scholen mogelijk en
noodzakelijk. Het doel is om de ruimte die in de cao is
gecreëerd aan te grijpen om stappen te zetten in de schoolontwikkeling.
Om de implementatie van de cao afspraken mogelijk te maken en op
de werkvloer goed beleid te kunnen ontwikkelen is het van belang dat
schoolbesturen en scholen over correcte informatie beschikken. In de
onderstaande filmpjes lichten de cao onderhandelaars van de PO-Raad
een aantal kernthema’s uit de cao toe en geven zij aan waar de kansen
liggen in de uitvoering.
Bron: PO-Raad

Lees het hele artikel.
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SCP: ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN
BLIJFT PUNT VAN ZORG

D

e staat van het onderhoud van schoolgebouwen
laat in de ogen van schoolpersoneel en ouders
van leerlingen te wensen over. Dat blijkt uit het
onlangs gepubliceerde rapport van het Sociaal Cultureel
Planbureau (SCP) “Maten voor gemeenten 2014”.
Uit eerder onderzoek blijkt ook dat technisch gezien de
scholen redelijk onderhouden zijn, maar dat met name
de functionaliteit, duurzaamheid en het energieverbruik
niet voldoen. De hoge gemiddelde leeftijd (ruim 40 jaar)
en het gebrek aan een goede regeling om de bestaande
gebouwen te renoveren, stelt veel schoolbesturen voor
forse problemen.

De Algemene Rekenkamer heeft onlangs een
gebruikersonderzoek gedaan naar de kwaliteit van
schoolgebouwen. Uit de tussentijdse resultaten van dit
onderzoek bleek dat leerlingen, leraren en ouders de
gebouwen een magere voldoende geven.
Bron: PO-Raad

Lees het hele artikel.

DEKKER: ’SCHOLEN MOETEN TRANSPARANT
ZIJN IN HUN COMMUNICATIE OVER
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE’

H

et is van het grootste
belang dat scholen
transparant zijn in
hun communicatie over de
vrijwillige ouderbijdrage en
de andere kosten die het
onderwijs met zich meebrengt
voor ouders.” Dit schrijft
staatssecretaris Dekker in een brief die hij onlangs aan de
Tweede Kamer stuurde. De inspectie kan de bekostiging
van een school die zich niet houdt aan de regelgeving met
betrekking tot de ouderbijdrage, geheel of gedeeltelijk
opschorten of inhouden.

vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs en
vragen en opmerkingen over een aantal antwoorden
op schriftelijke vragen over de vrijwillige ouderbijdrage
en schoolkosten in het funderend onderwijs. Enkele
fracties (VVD, PvdA, SP) merken op dat niet alle scholen
in de schoolgids helder zijn over het vrijwillige karakter
van de ouderbijdrage. Dekker schrijft dat de inspectie
handhavend optreedt bij scholen waar de ouderbijdrage
niet (kenbaar) vrijwillig is. “Wanneer een school zich
niet houdt aan de vereisten met betrekking tot de
ouderbijdrage, kan de inspectie de bekostiging van een
school gedeeltelijk of geheel opschorten of inhouden.”
Bron: AVS

Dekker reageert op vragen en opmerkingen van enkele
fracties over het onderzoek van de inspectie over de

Lees het hele artikel.
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