2019 -2020

een kroonjaar
Jij mag tot je recht komen

We geloven …

Inspiratie
uit 150 jaar

Divers &
Rijkgeschakeerd

Kinderen en medewerkers mogen hun talenten
ontwikkelen. Verschillen zijn verrijkend. Groei en
ontwikkeling is de bedoeling van het leven.
Daartoe dagen we elkaar uit vanuit onze christelijke
waarden en sociale wortels in Amersfoort.

We beloven …

We bieden onderwijs van hoge kwaliteit in een
kansrijke omgeving. We zetten ons met hoofd,
hart en handen in om vaardigheden en talenten
van kinderen te ontwikkelen. Daarbij zien we
naar elkaar om.

Gelijkwaardig

Open

Inclusief & ambitieus

Verantwoordelijk

Vernieuwend

Verbindend

Bekroning
‘Dat vind ik het mooie
aan deze stichting, er
wordt steeds gezocht
naar mogelijkheden
voor verbinding.’
Tessa van Putten
(voorzitter GMR)
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Verbinding

PWA Beekenstein heeft zich verbonden met een
verzorgingshuis in de wijk. Groepjes leerlingen
gaan op dinsdagmiddag op bezoek bij de
bewoners van Woonzorgcentrum Nijenstede.

Annabelle (groep 8) vertelt:
‘Twee mensen van het verzorgingshuis hebben ons
eerst uitgelegd hoe we moesten reageren op de
oude mensen in Nijenstede. Als iemand bijvoorbeeld zegt: “Ik heb dorst”, moet je niet zeggen:
“Wat wilt u drinken?” maar: “Wilt u koffie? Of wilt
u thee?” Dat is makkelijker voor ze. En je moet
duidelijk en langzaam praten.
Daarna gingen we bij de mensen op bezoek.
Ze vonden het leuk om ons te zien. We gingen
knutselen en versjes zingen. De ouders die mee
waren, gingen ook meedoen, die vonden het
ook gezellig. Die mensen hebben allemaal …
ze kunnen zich dingen niet goed herinneren … ja,
dementie – maar de versjes konden ze heel goed
meezingen! Ze vroegen of we nog eens kwamen,
en toen het vakantie was, misten ze ons.’
En toen gingen de verzorgingshuizen dicht
en stopte het bezoek …
‘Ja, het mocht niet meer. Sommige kinderen
hebben kaarten gemaakt en die afgegeven bij
het verzorgingshuis.’
Wat vind jij het mooiste aan die dinsdagmiddagen?
‘Mensen blij maken met simpele dingetjes,
met activiteitjes die zij leuk vinden.’

Beste en zeer gewaardeerde collega, ouder,
samenwerkingspartner,
De scholen zijn inmiddels weer volledig open en
de zomer is begonnen. Er ligt een uitzonderlijke
periode achter ons en we leven nog steeds in een
wereld die we ons begin 2020 niet hadden kunnen
voorstellen. Als jij als collega dit leest, staat de meer
dan verdiende zomervakantie voor de deur. We hopen
dat iedereen daarvan zal genieten.
We bieden je graag dit eindejaarsmagazine aan.
We blikken erin terug op het hele schooljaar. Dat
doen we met een toegankelijke samenvatting van
ons jaarverslag over 2019, een korte terugblik
op ons 150-jarig jubileum en aandacht voor de
periode van twaalf weken waarin we als scholen
te maken kregen met de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus. We laten deze
periode niet het hele schooljaar overschaduwen.
Maar wat wás het een bijzondere tijd. De kwaliteiten
die we in onze stichting en voor ons onderwijs
belangrijk vinden, waren duidelijk herkenbaar:

VERBINDEND We horen terug dat deze periode
teams nog dichter bij elkaar heeft gebracht en een
boost heeft gegeven aan het contact tussen ouders
en leerkrachten. We hebben ook ervaren hoe waardevol de goede contacten met de kinderopvangorganisaties zijn. Een nog nauwere samenwerking
kreeg in deze periode vorm.
VERNIEUWEND We hebben in deze weken stappen gezet waar we zonder deze crisis misschien
een jaar of langer over zouden hebben gedaan.
Die resultaten nemen we mee naar de toekomst.
INCLUSIEF EN AMBITIEUS Alle kinderen waren in
beeld. Ook op afstand hebben we gedifferentieerd:
door kwetsbare kinderen naar school te halen of
extra begeleiding te geven, en door voor kinderen
die extra uitdaging nodig hadden, extra filmpjes
met verdiepingsstof te maken.

Dat maakt dit schooljaar tot een jaar met drie
kroontjes. Het eerste vanwege ons jubileum,
het tweede vanwege corona, dat immers kroon
betekent, en het derde voor de manier waarop
wij met elkaar invulling hebben gegeven aan deze
totaal nieuwe situatie. Dat verdient een bekroning.
Voor alle leraren, die vanaf dag één actief vanuit
huis hun onderwijs hebben voortgezet, met passende
aandacht en een passend aanbod voor álle kinderen;
voor alle ouders, die ineens de rol van leerkracht
erbij kregen, en dat moesten zien te combineren
met hun eigen werk en privéleven;
voor alle directeuren, die met veel daadkracht
heel veel mogelijk maakten;
voor alle collega’s die de kernteams voor
het afstandsonderwijs vormden, binnen PCBO
en per school;
voor alle medewerkers van de kinderopvangorganisaties, die ons ondersteund hebben bij de
opvang van álle kinderen die dat nodig hadden;
voor alle leerlingen, die – hoe anders hun schooldagen ineens ook waren – toch aan het werk gingen én
manieren vonden om samen met hun vrienden te zijn;
en voor iedereen die verder een schakel was in
het netwerk dat we binnen PCBO en in de stad zijn:

een heel groot compliment en veel waardering.
Graag wens ik iedereen een heel fijne zomervakantie
– met dit magazine naast strand- of tuinstoel – en een
uitgeruste en goede start in het nieuwe schooljaar.
Mede namens de directeuren en vanuit alle scholen,
een hartelijke groet,
Erik van Lingen, College van Bestuur
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medewerkers en leerlingen van nu dragen daaraan
bij. Je mag trots zijn op waar je vandaan komt: ook
toen al wilden betrokken Amersfoorters onderwijs
breed toegankelijk maken. Dat zie je nu weer terug
in het nieuwe koersplan.’
Aan het diner namen dit jaar ook MR-leden van
alle scholen deel. ‘We zaten met heel verschillende mensen aan tafel: leraren, ouders, directeuren,
stafleden, leden van het bestuur en de RvT. Het is
goed om elkaar informeel te leren kennen en te
zien hoe iedereen zich inzet vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigen perspectief. Dat geeft begrip. Je kunt het beste samenwerken als je elkaar
begrijpt. Als je elkaar aanvult, versterk je elkaar.
De één kijkt naar ziekteverzuim vanuit kostenbeheersing, de ander vult het beeld aan met aandacht voor de persoon achter de cijfers, een derde
oppert een idee dat werkdruk kan verminderen.’
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JUBILEUMJAAR
150 jaar PCBO
Amersfoort
2019 was voor PCBO een jubileumjaar:
150 jaar eerder opende de eerste school
van de Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs haar
deuren aan de Kortegracht, in wat
nu het Mondriaanhuis is.

21 november 2019, jubileumdiner in het Mondriaanhuis

Gerda Visser, lid van de Raad van Toezicht, vertelt
enthousiast over de manier waarop PCBO Amersfoort haar 150-jarig bestaan heeft gevierd. ‘Heel
mooi hoe de stichting heeft stilgestaan bij haar
afkomst. In het jubileummagazine lees je over
onze roots, én hoe die zijn meegenomen naar het
heden. En wat een mooi statement om het Mondriaanhuis, waar ooit de eerste school startte, te
kiezen als locatie voor het jaarlijkse bestuursdiner.
Je wordt je ervan bewust hoe lang jouw organisatie
al bestaat, dat je onderdeel bent van dat verhaal
en meewerkt aan een volgend hoofdstuk. Ook de
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Speurtocht naar onze eigen
geschiedenis

De jubileumbrochure Inspirerende bagage kwam
mede tot stand doordat Karin van Straten,
inmiddels 16 jaar bestuursondersteuner bij
PCBO Amersfoort, het – handgeschreven – eerste
notulenboek van de Vereniging CNS uit het archief
tevoorschijn wist te halen. Ze vond ook een eerder
jubileumboekje, Van kracht tot kracht. Dat werd in
1949 gemaakt, toen de vereniging 80 jaar bestond.
Lang niet alles wat ze vond, kon een plaatsje krijgen
in het jubileummagazine, maar het historisch archief
van de stichting is degelijk en prachtig aangevuld!
In het jubileummagazine Inspirerende bagage is de
geschiedenis verbeeld met een uitklapbare tijdlijn in
de kleuren van de logo’s van de dertien scholen van nu.
Helaas kon het geplande jubileumfeest
in juni door de coronacrisis niet doorgaan.
Ook daarom staan we hier nog even extra stil bij
dit bijzondere jubileum.

Reacties op Inspirerende bagage

“Interessant en divers, mooie koppeling van
geschiedenis en ervaringen.” (Linda Sweering)
“Ziet er mooi uit, inhoudelijk sterk verhaal, leuk om
over de geschiedenis te lezen.” (Greet de Jong)

Strategisch beleid en
organisatieontwikkeling
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HIGHLIGHTS
BESTUURSVERSLAG
2019 in het kort
Het jaar 2019 was een bijzonder jaar
voor PCBO Amersfoort.
In het schooljaar 2019-2020 gaven we
150 jaar onderwijs in Amersfoort. In
1869 werd in Amersfoort namelijk een
eerste School met den Bijbel opgericht.
We vierden het in november 2019 met
een bijeenkomst in het Mondriaanhuis.
Daarnaast maakten we voor al onze
collega’s en partners een jubileummagazine met de titel ‘Inspirerende
Bagage’ (zie kader Verder lezen).

Het jaar startte met het onderzoek van
de onderwijsinspectie naar ons bestuurlijk
functioneren en onze onderwijskwaliteit.
We sloten het jaar af met het nieuwe
koersplan en de nieuwe schoolplannen.
Breder zagen we in 2019 dat het basisonderwijs actie voerde voor vermindering
van de werkdruk en verbetering van de
arbeidsomstandigheden. Met resultaat:
een nieuwe cao in december en extra
geld van de overheid.
In zes paragrafen belichten we kort de
belangrijkste thema’s uit ons bestuursverslag over 2019 (voor de link naar het
volledige jaarverslag (bestuursverslag en
jaarrekening) zie het kader Verder lezen).

In de loop van 2019 hebben we een nieuw
koersplan en nieuwe schoolplannen opgesteld.
Het nieuwe plan heeft als titel ons motto, ‘Jij mag
tot je recht komen’, en geeft richting aan ons
beleid vanaf 2020 (zie voor de link naar de verkorte
versie ervan het kader Verder lezen).
Al in 2018 startten we met beleidsteams waarin de
schooldirecteuren samen lijnen uitzetten voor de
scholen en vernieuwingen doorvoeren. Deze manier van werken hebben we in 2019 voortgezet. We
werken nu met vier beleidsteams (Onderwijs, HR,
Bedrijfsvoering en ICT). Verder werken de intern
begeleiders, de specialisten hoogbegaafdheid, de
I-coaches, de interne opleidingscoördinatoren, de
startende leraren en de administratief werkenden,
stichtingsbreed samen, allemaal in een eigen netwerk. Per netwerk is er één persoon verbindende
schakel met een beleidsteam. Zo werken professionals (de netwerken), management (de directies) en
bestuur op een betrokken manier met elkaar samen.
De halfjaarlijkse plannings- en verantwoordingsgesprekken blijken een goed middel om verantwoording, dialoog en intervisie vorm te geven. De
indeling van de groepen, waarin steeds drie scholen
samenwerken, is begin 2020 gewijzigd om, in nieuwe combinaties, met en van elkaar te kunnen leren.
Het bestuur heeft in 2019 de contacten met de
samenwerkingspartners verder aangehaald; voor
goed en passend onderwijs aan haar leerlingen
(Samenwerkingsverband De Eem), permanente
vorming van haar leraren (Marnix Academie en het
regionale transfercentrum Transvita) en voor
de ontwikkeling van nieuwe schoolgebouwen
(Samenfoort PO).

Meer- en hoogbegaafdheid

PCBO is inclusief en ambitieus, we hebben hoge
verwachtingen van álle kinderen. Op onze scholen
laten we ook meergetalenteerde en hoogbegaafde
leerlingen ervaren dat er veel te leren valt, door voor
hen de leerlijnen te ‘compacten’ en te verrijken.

Chiel Kleiman (specialist hoogbegaafdheid en
leraar groep 6 op de Bolster) is bevlogen:
‘Voor wie meer aankan, is de basis te makkelijk.
70% zakt dan terug. Dat moeten we vóór zijn, door
het pittig te maken. Als meer- en hoogbegaafde
leerlingen hun ‘gecompacte’ werk af hebben, gaan
ze verder met werk op hun ‘niveau van naaste
ontwikkeling’. Wie niet gewend is dat iets moeilijk
is, kan boos worden, opgeven. Juist die leerlingen
moeten léren leren, weten waar ze goed in zijn én
wat ze nog niet kunnen, waar ze beter in willen
worden. De basisschool is de perfecte plek om
daarmee te experimenteren. Je kunt iedere dag
opnieuw beginnen.’

Plusklas

Voor PCBO-leerlingen uit groep 7 en 8 die nog
meer uitdaging nodig hebben is er de Plusklas:
een middag per week krijgen zij stevige lessen
op het Farelcollege.

Arry Bos (kartrekker van het netwerk
Hoogbegaafdheid):
‘Voor deze leerlingen is school een te glad paadje.
Ze zouden meer hindernissen en problemen
tegen moeten komen, want je wordt sterker als je
vaardiger wordt in het oplossen van problemen.
Ik zeg altijd: “Het is mijn taak om het voor jullie
zo vervelend mogelijk te maken.”
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Taalentklas

Voor zevende- en achtstegroepers die vmbo-tl/havo
aan zouden kunnen, maar dat niet halen doordat
Nederlands nog een struikelblok is, heeft PCBO
samen met andere scholen Taalentklassen ingericht.
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Alie Kerkhof (RT’er PWA Randenbroek)
is er docent:
‘Kinderen worden uitgedaagd om te vertellen waar
een stuk uit de krant over gaat en waarom het interessant is. Ze mogen elkaar aanvullen, zo ontstaat
interactie en leren kinderen argumenteren. Woorden die ze niet kennen, noteren ze en zoeken ze
later op. Ik word blij van kinderen die dat uit zichzelf doen. Ik geef ze ook opdrachten bij passages
uit jeugdboeken.’
Behalve aan het puur talige, geeft Alie ook aandacht
aan intrinsieke motivatie en positief omgaan met
elkaar. ‘Het is mooi werk om te doen, ik hoop dat
leerlingen er baat bij hebben.’ Dat hebben ze zeker:
gemiddeld gaat 90% van de leerlingen vooruit.

Prachtklas

Voor leerlingen in groep 8 die naar het vmbo gaan,
heeft PCBO in samenwerking met Het Element
de bovenschoolse Prachtklas opgericht.

Suzanne van Steen (groep 8 Berkenschool en
mentor Prachtklas) vertelt:
‘Iedere dinsdag komen deze leerlingen uit alle
hoeken van Amersfoort naar Het Element. Daar
krijgen ze les van praktijkdocenten. Als mentor
ben ik het vaste gezicht, en contactpersoon voor
ouders. Doordat we de leerlingen aanspreken op
hun kwaliteiten, kunnen ze zich competent voelen.
En laten ervaren: middelbare school is leuk! Voor
kinderen met een vmbo kader-advies is de middelbare school een verademing. Na de Prachtklas zijn
ze wel wat later uit, maar daar hoor je ze niet over.’

Onderwijskwaliteit

Half januari startte de onderwijsinspectie haar vierjaarlijkse onderzoek bij PCBO. Het bestuur heeft de
organisatie en de onderwijskwaliteit gepresenteerd
en verantwoord. In maart en april bezochten de inspecteurs zeven scholen. Voor verificatieonderzoek
(is de kwaliteit zo goed als de organisatie zegt?)
op ’t Anker, Bolster, KWS, Vuurvogel en Windroos,
voor leerplichtonderzoek op de Wonderboom, en
voor een onderzoek op een zeer goede school
(PWA Beekenstein).
Het bestuur is blij met de herkenning en waardering
van de onderwijsinspectie voor het kwaliteitsbeleid, de ontwikkeling van de kwaliteitscultuur en de
intensieve dialoog die we daarover in de organisatie
voeren. Voor dit laatste aspect heeft PCBO het predicaat ‘goed’ ontvangen. De inspectie heeft ons wel
geadviseerd om de afstemming op en differentiatie
tussen leerlingen nog verder te verbeteren.
Zes van de zeven onderzochte scholen kregen
een dikke voldoende, één school kreeg op enkele
aspecten een onvoldoende. De nieuwe directie
heeft een verbeterplan opgesteld, dat inmiddels
volop wordt uitgevoerd (zie voor een link naar de
rapportage van het inspectieonderzoek het kader
Verder lezen).
De inspectie was lovend over het verbetertraject
dat Kon-Tiki in 2018 en 2019 doorliep: de school is
als ruim-voldoende beoordeeld, de kwaliteitszorg
zelfs als goed. Ook van de onderwijsresultaten was
de inspectie zeer onder de indruk. Na deze verbeteringsslag blijft Kon-Tiki haar onderwijsconcept
(Ondernemend leren) verder ontwikkelen.
Halverwege 2018 kozen we voor focus op kwaliteit,
in 2019 bleef dat ons speerpunt. Dit zien we terug
in de opbrengsten en eindresultaten van de groepen 8 in 2019. Deze waren goed. Op zes scholen
lag het eindresultaat (ruim) boven het landelijk gemiddelde, één school had een zeer hoog resultaat.

Mensen – binden & boeien

De laatste jaren werven we het hele jaar rond nieuw
personeel, ook in de kerst- en zomerperiode. In 2019
was er opnieuw relatief veel interne en externe mobiliteit. Met veel energie en dankzij diverse contacten
is het gelukt alle grote vacatures in te vullen. In de
directieposities zien we jaarlijks enkele mutaties.
Ook deze vacatures werden in 2019 steeds ingevuld.
We hebben onze nieuwe collega’s in 2019 intensief ondersteund met een startdag, coaching, een netwerk
en masterclasses met de Marnix Academie. Alle collega’s beoordelen ons mobiliteitsbeleid als positief.
Enkele leraren en ib’ers hebben opleidingen gevolgd
om het onderwijsmanagement te verkennen.
Nieuw in 2019 was dat teams op schoolniveau zeggenschap kregen over het beleid en de keuzes met
betrekking tot de middelen voor werkdrukvermindering. Zij hebben deze besteed aan aanvullende
formatie of externe specialisten, bijvoorbeeld voor
bewegingsonderwijs of eventmanagement.
Om ervoor te zorgen dat iedereen gezond en met
plezier op onze scholen kan werken, hebben we
verder in de tweede helft van 2019 de bevordering
van vitaliteit en de vermindering van verzuim tot
speerpunt van beleid gemaakt. Met elkaar leren we
hoe dat nog beter kan.
Negen scholen hebben voor het schooljaar 2019-2020
met de beschikbare middelen een sluitend formatieplan op kunnen stellen, dat wil zeggen een passend
team kunnen opstellen. Op vier scholen hebben we
geld uitgetrokken om extra personeel in te kunnen
zetten: de KWS (onze sbo-school), de Gabrie Mehenschool (om een goede groepsindeling te kunnen
realiseren), ’t Anker (voor onderwijsontwikkeling) en
de Parkschool (voor specifieke doelgroepen).

In 2019 hebben veel PCBO-scholen meegedaan
aan acties voor verbetering van de positie van
leraren. Steeds was er ruimte voor dialoog, binnen
teams en medezeggenschapsraden en met ouders.
Het bestuur heeft, samen met collega-besturen,
ook aandacht voor de werkomstandigheden en
beloning van leraren gevraagd. Uiteindelijk is op 11
december een onderhandelingsakkoord gesloten,
met daarin een substantiële salarisverhoging en
een eenmalige uitkering in februari 2020.

Coaching van startende leraren

PCBO organiseert trainingen en netwerkbijeenkomsten voor startende leraren. Zo kunnen
zij zich ontwikkelen tot vakbekwame collega’s.
Onderwijscoach Linda Sweering vertelt:
‘We zorgen in de eerste drie jaar van hun carrière
voor stabiliteit, luisteren naar hun vragen en bieden
coaching bij klassenmanagement en groepsvormingsprocessen. Ook voor ervaren nieuwe leraren
ben ik vraagbaak. We doen ons best om beide groepen aan ons te binden. Dit schooljaar zijn alle gestarte leraren gebleven, en er is er niet één uitgevallen.’

Eigen kweek

Joyce van Eeden was dit schooljaar leraar in opleiding. Zij liep stage bij de Wonderboom en wordt
na de zomervakantie leraar bij de Zonnewijzer.
Ze is zelfs een ‘speler uit de eigen jeugd’: ze heeft
als kind op de Gabrie Mehenschool gezeten.
‘Ik vond het fijn dat ik als stagiair als gelijke bij
alles werd betrokken. Ik mocht veel zelf doen,
en kon altijd met vragen bij mijn begeleider
terecht. Ze leerde me bijvoorbeeld hoe ik
kinderen betrokken kan houden.’
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Middelen

Financieel was 2019 een bijzonder jaar. In de
begroting gingen we ervan uit dat we € 845.000
uit ons vermogen zouden moeten inzetten om de
begroting sluitend te maken. Uiteindelijk eindigde
2019 met € 268.000 in de plus. Dat kwam doordat we 5% meer geld ontvingen dan we hadden
begroot (€ 1.091.000) en maar 0,2% méér hadden
uitgegeven dan ingeschat (€ 40.000). Het grootste
deel van de extra inkomsten kwam van de overheid
en was bedoeld voor de salarisverhoging.
De nieuwe cao werd echter pas in februari 2020
van kracht, daardoor werd dat geld ook pas
toen uitgegeven.
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PCBO Amersfoort is een financieel gezonde organisatie. Om dat te blijven, zorgen we ervoor dat we
voldoende buffer houden om risico’s op te vangen
en gewenste investeringen te kunnen blijven doen.

	Verder lezen

	Inspirerende bagage, Jaarverslag 2019, Verkorte
versie koersplan en Rapportage bestuursonderzoek door onderwijsinspectie zijn alle vier
te downloaden op de publicaties-pagina
van de website van PCBO Amersfoort:
	
https://pcboamersfoort.nl/pcbo-amersfoort/publicaties/

Huisvesting

In maart 2019 hebben alle schoolbesturen in
Amersfoort de verantwoordelijkheid voor hun
huisvesting overgenomen van de gemeente.
De basisscholen werken samen in de coöperatie
Samenfoort PO. Deze gaat nieuwe schoolgebouwen financieren en ontwikkelen, om te beginnen in
Schothorst. Ontwerp, bouwmanagement en uitvoering worden binnen de coöperatie gecoördineerd.
Het hele project wordt daardoor goedkoper, de
tijdelijke huisvesting van groepen wordt beter afgestemd en de bouwoverlast voor de wijk beperkt.
In de zomer van 2019 bleek er in gebouw de Stek,
de nevenlocatie van de Bolster, asbest te zitten.
Dat is in de zomervakantie (op kosten van de
gemeente) verwijderd. Daardoor hebben buurt en
leerlingen nauwelijks last gehad van de werkzaamheden. Dankzij een bijdrage vanuit de ouderraad
konden we met elkaar ook het plein groen en
duurzaam herinrichten.
Ook bij andere scholen zijn pleinen en tuinen met
inzet van ouders verbeterd en vergroend, bijvoorbeeld bij De Zonnewijzer. Verder hebben verschillende scholen hun inrichting vernieuwd en, met
leerpleinen en multifunctionele leer- en werkruimtes, afgestemd op hun onderwijsconcept. Daarvan
is ’t Anker een voorbeeld.

Onderwijs op afstand
en op 1,5 meter

Toen we dit voorjaar aan ons jaarverslag over 2019
schreven, werd Nederland geconfronteerd met de
uitbraak van het coronavirus. Ook het onderwijs
kreeg te maken met maatregelen die verspreiding
van het virus zoveel mogelijk moesten beperken.
In het eerste kwartaal van 2020 hebben we, met
veel inzet en in korte tijd, voor onze leerlingen het
afstandsonderwijs opgezet. Hierover, en over de
omschakeling naar het ‘anderhalvemeter-onderwijs’
begin juni, gaat het op de volgende pagina’s.
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Iedereen binnenboord

Juliette van der Meer, ib’er op de
Windroos, heeft de periode van
afstandsonderwijs als heel hectisch
ervaren, maar ook als een leuke
uitdaging. En ze ontdekte nog iets.
‘Ik heb veel contact gehad met ouders, om te
vragen of het thuisonderwijs lukte en hoe we konden
helpen. En met leraren, om te informeren of ze
contact kregen met iedereen, en of ze zicht hadden
op wat de kinderen deden.’

Alle kinderen
14

TWAALF WEKEN
CORONA-REGIME
Van half maart tot half mei moesten onze
schoolgebouwen acht weken dicht. Het
onderwijs ging volop door, afstandsonderwijs kreeg versneld vorm en ouders
zijn volop actief geworden bij het onderwijs aan hun kinderen. Er was opvang
voor kinderen van ouders met vitale
beroepen. De gemeente Amersfoort,
schoolbesturen en kinderopvang hebben
hiervoor nauw samengewerkt. Vanaf half
mei draaiden we vier weken met halve
klassen, en op 8 juni kwamen alle kin-

deren weer naar school – op anderhalve
meter. We blijken flexibel te zijn in de
vormgeving van ons onderwijs, dat is
veelbelovend voor 2020-2021.
Het schooljaar was zeker meer dan deze
twaalf weken, maar bijzonder waren ze
wel. De kwaliteiten van PCBO Amersfoort
kwamen extra in onze mensen en teams
naar voren. Dat laten we in dit hoofdstuk
graag zien.

‘In de oude situatie hadden we een aantal kinderen extra op ons netvlies. In deze nieuwe situatie
moesten we opletten of iederéén wel binnenboord
bleef. Er kwamen ook kinderen bovendrijven van
wie we dat niet verwacht hadden. Kinderen hebben
veel structuur aan school. Niet iedereen kwam thuis
makkelijk tot werken.
We hebben álle kinderen in beeld kunnen gehouden, maar we zaten er ook bóvenop. De leraren
zorgden ervoor dat ze ieder kind dagelijks voorbij
zagen komen. Als het leek af te zakken, gingen ze
meteen bellen.
Toen we deels weer open gingen, hadden we tijd gemaakt zodat kinderen hun verhaal konden vertellen,
maar de kinderen wilden gewoon wérken. Heel leuk!’

Gelijkmaker
‘In de contacten met leraren en met ouders heb
ik een grote saamhorigheid en veel verbinding
ervaren: we maakten er met z’n allen het beste van,
en hebben in heel korte tijd heel veel gedaan. Nu
de kinderen weer terugkomen, met zoveel plezier,
denk ik: Dat hebben we goed gedaan.

Door deze coronaperiode ben ik me er nog scherper van bewust geworden dat niet ieder kind van
huis uit hetzelfde meekrijgt. Ik realiseerde me nog
meer dat school een gelijkmaker is. Op school zorgen we voor gelijke kansen: op school hebben alle
kinderen een plek en kunnen alle kinderen groeien.
Tijdens de schoolsluiting hebben we de goede
dingen gedaan, maar het is ook goed dat we
weer open gaan.’

Steun voor leerlingen en ouders

Servaas (groep 5 Kon-Tiki) kreeg bij het afstandsonderwijs hulp van een buddy, een oud-leerlinge van zijn school: ‘Ik vond het heel leuk! Omdat
zij hier op school heeft gezeten, kon ze me goed
uitleg geven bij spelling. Daardoor begreep ik het
beter. Papa en mama leggen het anders uit. En ik
vond haar aardig.’
Ook voor ouders werd ondersteuning georganiseerd. Arry Bos (lid van het Kernteam afstandsonderwijs): ‘Voor ouders die zelf moesten thuiswerken,
en daarbij moeite hadden om hun kind aan het werk
te krijgen, óf die met een heel verdrietig kind zaten,
hebben we een webinar georganiseerd met kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve. Daar
hebben bijna 200 ouders naar gekeken!’

	Voortgang van leerlingen tijdens het afstandsonderwijs, geschat door hun leraar:
	• 1
 2% van de leerlingen heeft zich beter
ontwikkeld dan verwacht
	• 70% van de leerlingen heeft zich ontwikkeld
zoals verwacht
	• 18% van de leerlingen heeft zich minder goed
ontwikkeld
	Voor deze laatste groep organiseren we tot eind
2020 extra onderwijs, onder en buiten schooltijd.
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ICT – Van 0 tot 100 in no time

Om didactische processen te verbeteren
en te differentiëren zette PCBO natuurlijk
al ICT in. Net vóór de persconferentie
over de sluiting van de basisscholen
kreeg ICT-coördinator Michiel Vissers
een appje van PCBO: ‘Kom je ook bij
het Kernteam afstandsonderwijs?’
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‘Wat mij betreft houden we de instructiefilmpjes
voor verdiepende opdrachten erin. De uitleg bij
een pittige passage kunnen leerlingen meer keren
terugkijken, die tijd houdt de leraar dan vrij voor
andere leerlingen.’
Chiel Kleiman, specialist Hoogbegaafdheid Bolster
‘Laten we onderzoeken hoe afstandsonderwijs
mee kan helpen bij de oplossing van het lerarentekort en daarover het gesprek aangaan met bestuur,
ouders en leraren.’
Tessa van Putten, voorzitter GMR
‘Superfijn dat jullie al aardig op weg waren met
digitaal onderwijs. Ik merk dat mijn kind hierdoor
over het algemeen zelfstandig kan werken en
ook vaak direct kan zien of het goed gaat.
Hierdoor lukt het ook nog om zelf te werken.’
een ouder van PWA Beekenstein
‘De inzet, flexibiliteit en wil om heel snel te
veranderen zijn al top! Nu de techniek en tooling
standaardiseren, leren gebruiken en verder uitnutten. Zo halen we een hoop kennis en positieve
ontwikkelingen uit deze vervelende periode.
Elk nadeel heeft zijn voordeel!’
een ouder van de Wonderboom

‘De volgende dag heb ik bij al onze leveranciers
lijntjes uitgezet, al wist ik nog niet waar het heen
zou gaan, om iedereen van een device te kunnen
voorzien als dat nodig werd.
Afstandsonderwijs is nu een gewoon woord. In die
eerste dagen was het onze werktitel. We waren het
aan het vormgeven, al hadden we nog geen idee
wat het ging inhouden. Nee, dat gaf geen stress,
eerder een enorme drive.’
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Grote parel
‘In de volgende fase, toen de scholen zelf begonnen waren, kreeg ik ontelbaar veel vragen. Niet
over het wat, maar over het hoe. Er bleek heel veel
zelfredzaamheid te zijn, dat was een grote parel!
In die eerste weken zijn enorme stappen gezet.
Dat heeft me geïnspireerd, wat een mooie club
zijn we, wat een verbondenheid!
Op een dag zei ik thuis tegen mezelf: “Het loopt.”
Scholen hadden de dingen goed op de rit. Nu kwamen er vragen over details. Ik voelde me een spin
in het web: ik heb geen klas kinderen, maar ik kan
wel mensen aan elkaar koppelen, iedereen laten
meeprofiteren. Daar heb ik van genoten.
Maar ik merkte ook dat het veel energie gevraagd
had, ook van collega’s en leraren. Dat is een leerpunt van deze coronaperiode: de techniek vindt
ongehinderd zijn weg, puur op verzoek van de
gebruikers – maar we moeten voorkomen dat de
mensen omvallen.’

Voetstuk
‘Op 16 juni hebben we onze studiedag voor de
I-coaches. Het is hun rol om ICT in de scholen te
brengen. Nú moeten we de opbrengsten van de
afgelopen maanden oogsten. Ik hoop dat we dit
momentum kunnen vasthouden. Het is een fundament voor het zelfvertrouwen van de I-coaches.
We zetten ze op een voetstuk en laten hén
vertellen over de wenselijkheid van ICT.’

Noodopvang – in de creatieve
stand

Ontwikkeling opvang per school per week
Opvang door school & bso
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De eerste weken organiseerden scholen en bso elk
hun eigen noodopvang. In de derde week begonnen de aantallen te stijgen: meer ‘vitale kinderen’
én meer ‘kwetsbare kinderen’. Noreen de Croock
(directeur van ’t Anker): ‘We hadden álle kwetsbare
kinderen in beeld: kinderen met een onveilig thuis
én kinderen die thuis moeilijk tot werken kwamen.
In overleg hebben we ze bewust naar school gehaald.’
Omdat de leraren druk waren met het afstandsonderwijs, verzorgden de onderwijsassistenten en
stagiaires de opvang in school. Noreen is vol
lof: ‘Zij hebben ons fantastisch ondersteund,
de héle periode!’ Toen het te veel werd, bleek
hoe goed het contact tussen school en bso’s is.

Dillian Hos (directeur Parkschool en KWS) was
even blij met de ondersteuning van Guido Roose
(vestigingsmanager bso Parkschool / KWS) en zijn
team. ‘Voor de oudere kinderen kwam een Buurtsportcoach, zo’n sportief type, dat tussen twaalf
en twee een circuitje met de kinderen deed, super!
We kwamen allemaal in de creatieve stand, zo
konden we in no time deze omslag maken.’

Partou

BLOS

Susanne Douwstra (vestigingsmanager bso
’t Anker) vertelt: ‘De school kwam in een spagaat:
afstandsonderwijs én opvang verzorgen. We hebben toen afgesproken: jullie doen ’s ochtends het
leren, wij doen ’s middags het broodje en de vrijetijdsbesteding.’ Noreen: ‘Zo konden de leraren er
’s middags online voor de kinderen zijn.’
Susanne: ‘De kinderen bleven in hetzelfde gebouw,
met de vertrouwde gezichten van onze pedagogisch medewerkers en de onderwijsassistenten. We
hielden de groepjes klein en gebruikten ruimtes in
school. De samenwerking gaf zoveel winst. Het lijkt
wel of mensen liever voor elkaar zijn. Dat maakt je
werk nog leuker! Met het idee dat we op ’t Anker
bedacht hadden, konden we daarna ook andere
scholen en bso’s blij maken.’

BLOS heeft de noodopvang eerst geclusterd in
de Wonderboom. Toen er meer vraag kwam is
hun vestiging in de Bolster heropend. Jacqueline
Meeuwsen (leraar en ondersteuner van de directie
op de Wonderboom): ‘Onze kinderen
konden de hele dag naar BLOS, daar waren we
heel blij mee.’

Lisanne Remmers (locatiemanager BLOS,
De Bonte Koe in de Wonderboom): ‘’s Morgens
hadden we een schoolprogramma, met de leraren
als achterwacht. ’s middags waren we gewoon bso.
Dat hebben we volgehouden tot de heropening
met 50%. Het lukte ons nét met de aantallen, dat
ging elke ochtend in goed overleg.
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meivakantie

Tegelijk met de scholen bleef vanaf
16 maart ook de kinderopvang gesloten.
Hun nieuwe opdracht was om samen
met wijkteams en scholen kinderen van
ouders in vitale beroepen op te vangen.
Daar bleef het niet bij.

10

In week 20 gingen de scholen voor 50% open. Week 23 was pinkstervakantie en in week 24 gingen
de scholen weer helemaal open.
De aantallen in de tabel laten bij elkaar opgeteld zien hoeveel kinderen per dag in die week werden opgevangen.

eigen bso

SKA en SRO

KSH

‘Mijn vader heeft het
mij geleerd, dat kon
mijn moeder niet.
Maar ze heeft wél
een klok geknutseld.’

Leraren en ouders dichter bij elkaar

‘Het afstandsonderwijs heeft de ouders en masse
dichter bij het onderwijs gebracht. Inzicht in wat
een gedoe het is om kinderen te motiveren – en
dat je ook af en toe moet bewegen en pauzeren.
Een paar keer zei een ouder me: “Ik snap nu
waarom je dat schooladvies hebt gegeven.”
Suzanne van Steen, groep 8, Berkenschool

S., meisje van 7 over leren klokkijken, Vuurvogel

Pasen & jarig
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‘Normaal vieren we Pasen op Witte Donderdag. Nu
heb ik die dag een paasviering online gezet. In een
PowerPoint met liedjes en een stukje Zandtovenaar
heb ik een verhaal verteld. Ouders vonden het fijn
dat de viering doorging, identiteit is belangrijk. Als
team en activiteitencommissie hebben we voor alle
gezinnen een attentie gemaakt en die meegegeven met het huiswerk: eitjes, een kaars en een kaart
met een mooie tekst, voor het feest van de hoop.’
Francisca Beekhuis, groep 3 Berkenschool
‘Als er een kind jarig was, sprak ik met de andere
kinderen af dat ze iets voor de jarige zouden maken. Een kind had met krijt een felicitatie op straat
geschreven, een ander had een pakje voor de deur
gelegd. De post heeft heel veel kaarten bezorgd.
Eén jarige had een schaal lekkers neergezet en een
looproute getekend. Ze zei: “Ik heb me nog nooit
zo jarig gevoeld.”
Hermien van Rijssen, groep 7 Berkenschool

Juf & Mees vanuit huis

‘Ik mis de kinderen, ze even een complimentje
en aandacht geven. Digitaal is dat toch niet
hetzelfde. Gelukkig vertellen sommige kinderen
mij nog steeds af en toe een mopje.’
Mariëlle Hendriks, groep 4 Vuurvogel
‘De kinderen zoeken elkaar online op. Er is fysieke
afstand, maar meer samen, dat is gaaf om te zien!’
Chiel Kleikamp, groep 6 Bolster
‘Wat blijken we ineens allemaal flexibel te zijn!
Onze leerlingen, die thuis keihard werken terwijl de
structuur van alledag is weggevallen, en de ouders,
die net als ik aan het jongleren zijn met de combinatie van werk en gezin.’
Irene van Doorn, groep 8 Vuurvogel
‘We loodsen de kinderen de dag door, zodat
ze het idee hebben dat ze op school zitten –
maar ze kunnen de juf ook even doorspoelen.’
Hermien van Rijssen, groep 7 Berkenschool
‘Ondertussen word ik geappt, gebeld en gemaild
door kinderen met vragen. Ik probeer steeds direct
te antwoorden. Het is zo fijn dat ze zo gemotiveerd
aan het werk zijn. Dan wil ik zelf ook zoveel
mogelijk beschikbaar zijn als ze vastlopen.’
Inge Bal, groep 7 Vuurvogel

‘Ik mis de juf best wel …
Maar ik hoef er niet om
te janken, dát niet.’
L., jongen van 7, tijdens videobellen
met klasgenootjes ‘zonder juf’, Vuurvogel

‘Ik heb nu nog veel meer zicht op wat mijn kind
op school doet en hoe hij dingen leert. Dat inzicht
is fijn. Ik hoop dat na de coronacrisis de goede
communicatie wordt voortgezet.’
een ouder van PWA Beekenstein
‘Ouders kregen bewondering voor ons vak, gaven
de leraren complimenten voor de zorgvuldige
manier van communiceren en de snelheid waarmee
alles georganiseerd werd. Er waren natuurlijk ook
opmerkingen over wat beter of anders zou kunnen.
Daar hebben we waar mogelijk iets mee gedaan.
Als team hebben we vóór de meivakantie een
filmpje voor de ouders gemaakt, met videoboodschappen en applaus!’
Greet de Jong, directeur Kon-Tiki
‘Het is voor iedereen wennen. We maken er met
elkaar het beste van. Heel fijn dat de juffen zoveel
moeite doen voor het onderwijs en het contact met
de kinderen!’
een ouder van de Gabrie Mehenschool
Een peiling onder ouders liet zeer positieve resultaten zien. Op een vijfpuntsschaal waarderen de
ouders de inspanningen van de scholen met een
ruime 4. Zo kreeg het contact met leerlingen en
ouders een 4,3 en de kwaliteit van de lessen een 4,1.

Toekomst

‘De complimenten, wat een prestatie op zo’n korte
termijn. Hou dat vast en misschien een leuk idee
om samen met de kinderen te dromen over hun
eerste schooldag weer samen ;-)
een ouder van de Wonderboom

‘Op 8 juni gaan we metéén repeteren voor
de musical. Daar leven ze jaren naartoe,
die móét doorgaan!!
Tessa van Putten, groep 8 Windroos
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PCBO Amersfoort in één oogopslag
Wie wij zijn
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In de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort werken twaalf reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs
samen. Onze scholen staan verspreid over de verschillende wijken van Amersfoort. We bieden onderwijs aan ruim 3500 kinderen. De scholen werken
samen op het gebied van onderwijs, personeelsbeleid en bedrijfsvoering. Vanuit de scholen zoeken
we verbindingen met de wijk, met kinderopvang
en met collega-scholen. Met de Stichting ABC,
die in Amersfoort vormgeeft aan brede scholen,
en met het Samenwerkingsverband De Eem doen
we dit ook stadsbreed.
We bieden vanuit onze christelijk-sociale identiteit
perspectief aan kinderen en ouders met verschillende levensovertuigingen. Diversiteit vinden we
waardevol, want verschillen verrijken en overeenkomsten verbinden ons. Als collega’s en onderwijsprofessionals zoeken we de dialoog, zodat ontmoeting en verbinding tot stand komt.

Ons onderwijs

Elke school stemt zijn onderwijs af op de doelgroep
in de eigen wijk.
De scholen streven hoge kwaliteit en goede opbrengsten na, zodat elk kind komt te beschikken
over vaardigheden om actief en zelfstandig mens
te zijn (kwalificatie).
We dagen elk kind uit om zich veelzijdig en
optimaal te ontwikkelen (persoonsvorming).
We stimuleren kinderen om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol
samen te leven (socialisatie).
We dagen onszelf en onze collega’s uit: blijf je
ontwikkelen tot een hoge mate van professionaliteit
(cultuur en samenwerking).

Onze resultaten
In 2020 is door de coronacrisis in Nederland geen
Eindtoets groep 8 afgenomen. Het schooladvies
van de basisschool was leidend bij de keuze voor
en plaatsing op het Voortgezet Onderwijs:

Onze leerlingen

Onze leerlingen en ouders komen uit alle wijken
van Amersfoort en vormen een afspiegeling van
onze stad.

Onze mensen

7%

Er werken relatief veel jongere mensen bij PCBO,
een derde is jonger dan 35 jaar. De verdeling is
89% vrouw en 11% man.

7%

De scholen bevorderen de vitaliteit van onze teams
en medewerkers, en doen er alles aan om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Verder stimuleren
we interne mobiliteit, bijvoorbeeld met onze ‘in
de benen-weken’. Al onze scholen zijn opleidingsschool voor nieuwe leraren.

Onze middelen

De inkomsten bestaan uit de rijksbijdrage per
leerling, subsidies en overige baten, waaronder
de bekostiging voor de basisondersteuning vanuit Samenwerkingsverband De Eem. PCBO heeft
gedurende enkele jaren vanuit haar eigen vermogen
aanvullend geïnvesteerd in het onderwijs. Het totaal
van de inkomsten bedroeg in 2019 € 21.3 miljoen.
De uitgaven kwamen in 2019 op € 21.1 miljoen.
Van alle middelen werd 80% uitgegeven aan
personeel, een forse investering in voldoende
en goed personeel.
Er is sprake van een financieel gezonde organisatie.

21%
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Onze kwaliteit
Kwaliteitszorg en ambitie
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Resultaten eindtoets

Onder de norm eindtoets
Resultaten

KA1 Kwaliteitszorg 			
KA2 Kwaliteitscultuur 			
KA2 Verantwoording en dialoog
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Inspectierapport: ’Het bestuur laat goed zien
hoe het staat met de kwaliteit van zijn scholen,
zowel naar buiten als intern.’
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Onze leerlingen35 - 45 jaar
- 55 jaar kwamen er 3526
In het schooljaar45
2019-2020
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leerlingen naar onze
scholen (per 1 oktober 2019).
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Onze mensen
In totaal werken er 348 mensen bij PCBO,
met een gemiddelde werktijdfactor van 0,7
(per 31 december 2019).

360 collega’s
geven onderwijs
aan 3600 kinderen
2%

MIDDELEN

84% vrouw
16% man

Marktaandeel
Op 1 oktober 2019
-	zaten er in totaal 3.526 leerlingen op onze
scholen, 33 minder dan op 1-10-2018.
Deze daling (0,9%) is iets kleiner dan de daling
van het leerlingenaantal in de stad.
-	zat 23,4% van alle Amersfoortse kinderen op een
PCBO-school – een licht gestegen marktaandeel
ten opzicht van 2018 (23,2%).

Colofon
Met dit magazine blikt de Stichting Protestants
Christelijk Basisonderwijs Amersfoort terug op
2019-2020. Het is gemaakt in opdracht en onder
verantwoordelijkheid van Erik van Lingen, College
van Bestuur. Het auteursrecht op de tekst berust
bij PCBO Amersfoort.

Samenstelling, interviews en tekst
Nelleke de Jong-van den Berg,
tekstbureau berg in de polder, Gouda
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Ontwerp
Karina Brouwer de Koning & Tiemen Harder,
Koning Harder - concept & ontwerp, Utrecht
Beeldverantwoording
Foto’s komen uit de beeldbank van PCBO Amersfoort,
met uitzondering van de cover (Archief Eemland
(Mondriaanhuis) en Kunstmuseum Den Haag
(detail Victory Boogie Woogie), p. 14 (ANP)
en p. 17 (Ewerdt Heideman/BDU Media).
Uitgave
juli 2020
Contact
PCBO Amersfoort
Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 - 464 80 65
stichting@pcboamersfoort.nl
www.pcboamersfoort.nl
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‘Eigentijds onderwijs
bieden we vandaag, van
hoge kwaliteit en gericht
op brede vorming’

