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Vakantie
Ik spreek graag mijn grote dank uit aan alle medewerkers van onze scholen. De laatste tijd is er discussie
geweest over de werkdruk binnen het basisonderwijs en de waardering die er is voor de leraar. Ja, het is hard
werken in het onderwijs. Dat gebeurt door bevlogen mannen en vrouwen die voor dit vak gekozen hebben uit
passie voor kinderen. We hebben het echter in Nederland wel steeds ingewikkelder georganiseerd. Steeds
meer verantwoording afleggen, steeds meer vastleggen in dossiers en protocollen. Meer kinderen met speciale
onderwijsbehoeftes zolang als mogelijk opvangen in de eigen klas. Daarnaast staat het onderwijs niet stil: er
komen nieuwe methodes en andere onderwijsconcepten. Dat vraagt veel van de inzet van onze medewerkers.
En daarom herhaal ik mijn grote waardering voor ieders inzet.
De schooldeuren gaan nu zes weken dicht, voor ouders en leerlingen. Wie goed kijkt ziet echter - zeker in de
eerste en de laatste vakantieweek - nog volop actieve medewerkers bezig met afronden en voorbereiden.
Ik wens ouders, kinderen en medewerkers een mooie vakantie!
Piet Vreugdenhil

Welkom
Vanaf deze plek een hartelijk welkom aan Henri Koele, mijn opvolger per 1 september. De aankondiging in AD
Westland leverde overigens een leuke woordspeling op: “Koele opvolger van Vreugdenhil”.
Henri zal goed worden ingewerkt in de wat ingewikkelder dossiers, m.n. de zaken die spelen rond de
huisvesting van onze scholen en de nieuwbouwtrajecten.
Wij wensen hem een mooie tijd in Westland en Maasland toe.
Piet Vreugdenhil

Personeel
Wij wensen onze zieke medewerkers alle goeds toe en een voorspoedig herstel.
In het bijzonder aan Hans den Hartog, directeur Ouverture, die na een herseninfarct is opgenomen in een
revalidatiecentrum. Toon van Velzen, directeur onderwijs PCPOW, zal na de vakantie vaker te zien zijn op
De Ouverture om samen met het MT de school te leiden.
Wij feliciteren Joke Arensman (De Hoeksteen) en Tessa van Malkenhorst (Kon. Julianaschool). Zij hebben met
goed gevolg hun studie schoolleider afgerond.
Afscheid nemen wij van enkele medewerkers die rond de zomervakantie met pensioen gaan: Frans Jansen, Elly
Jansen, Anke Streur, Jeanne Vermeer, Marian van der Kramer en Ineke Breel. Wij danken hen voor hun
jarenlange inzet voor onze leerlingen en wensen hen een mooie volgende fase toe.

Raad van toezicht
De heer Cees Kuyvenhoven heeft per 1 juli zijn lidmaatschap van de raad van toezicht beëindigd. De heer
Kuyvenhoven is 7 jaar lid geweest van de RvT. Zijn aandachtsgebied waren de financiën van de stichting. Mede
door zijn inzicht en kennis staat PCPOW er financieel heel sterk voor. Wij danken hem zeer voor zijn inzet.
De ontstane vacature zal vooralsnog niet worden ingevuld. De RvT zal zich in de komende maanden beraden op
een evenwichtige verdeling van de verschillende aandachtsgebieden.
In de laatste vergadering van de RvT is de jaarrekening 2016 goedgekeurd. De accountant heeft een
goedkeurende verklaring afgegeven. Hij maakte een formele opmerking over het ontbreken van een gegeven in
een personeelsdossier. Dat is intussen hersteld.
PCPOW heeft 2016 afgesloten met een resultaat van € 46.000 (begroot: - € 514.000). Deze grote meevaller is
o.a. veroorzaakt door hogere baten van het ministerie. Het volledige jaarverslag is te vinden op onze website.

Vacatures
Wij zijn verheugd dat het ons gelukt is alle vacatures voor het nieuwe schooljaar te vervullen. Er zijn in de
afgelopen weken 24 nieuwe medewerkers benoemd. Daar zijn we blij mee, want het vinden van voldoende
nieuwe medewerkers wordt steeds lastiger in Nederland. Iedereen hartelijk welkom bij PCPOW.

Invallers
In het onderwijs is dringend behoefte aan invallers. Ook PCPOW zou graag haar invalpool willen uitbreiden.
Daarom een oproep aan alle ouders om eens in hun omgeving te kijken of daar iemand is die bevoegd is en
misschien weer belangstelling heeft om voor de klas te gaan staan. Zij kunnen zich voor meer informatie
vrijblijvend met ons in verbinding stellen via: vacature@pcpow.nl.
Ook de parttime medewerkers van PCPOW kunnen via dit mailadres aangeven wanneer ze nog extra dagen
beschikbaar zijn voor invalwerkzaamheden, als uitbreiding op hun huidige benoeming.

Onderwijskwaliteit
In het afgelopen schooljaar heeft de inspecteur De Kameleon en de Rehobothschool onderzocht. Beide scholen
hebben een prima beoordeling gekregen. Wij feliciteren hen daar van harte mee.
In het derde kwartaal van 2017 zal de inspectie de onderwijskwaliteit van de stichting als geheel aan een
onderzoek onderwerpen. Dit gebeurt dan volgens een nieuw toezichtskader, waarbij PCPOW haar
onderwijskwaliteit verantwoordt aan de inspectie. De inspecteur kan dan reden zien om een individuele school
nader te onderzoeken.

Nieuwbouw De Blinkerd
De bouw van onze nieuwe school in Monster gaat in rap tempo. De 120 palen zaten er binnen een week in. De
vorm van het gebouw is nu goed zichtbaar. De kelderbak voor de koude/warmtepomp is geplaatst. Het gebouw
zal door deze toepassing en de vele zonnepanelen op het dak bijna-energieneutraal zijn en dat is uniek in
Westland. Tijdens de bouwvakantie zal er gewoon worden doorgewerkt door Weboma!

Huisvesting De Hoeksteen
Er is druk overleg gaande met de gemeente over het centrumplan Honselersdijk en de plek die De Hoeksteen
daarbij inneemt. De school opteert er voor om niet van plek te verhuizen en de grootte van het speelplein te
behouden. Op dit moment valt er niet meer over te vertellen.

Schakelklas Westland
De Schakelklas is bedoeld voor kinderen die als vluchteling/statushouder in Westland zijn komen wonen. Zij
volgen een jaar intensief onderwijs, vooral gericht op het verwerven van de Nederlandse taal. In een enkel
geval volgen leerlingen van Europese afkomst (arbeidsmigranten) hier onderwijs. De Schakelklas valt onder de
verantwoordelijkheid van de drie grote schoolbesturen in Westland (SOOW, WSKO en PCPOW). PCPOW voert
de administratie uit. Er wordt nauw samen gewerkt met de gemeente en Vluchtelingenwerk. De Schakelklas is
gevestigd in de voormalige Aloysiusschool in Monster en staat onder leiding van Huig Taal.

Klimopklas van het Kompas wint eerste prijs werkstukkenwedstrijd Junior wetenschapscongres
Universiteit Leiden
Het Kompas heeft dit jaar meegedaan aan de werkstukkenwedstrijd van het wetenschapsknooppunt Zuid-Holland.
In acht weken is een onderzoek uitgevoerd en beschreven in een
werkstuk. De leerlingen hebben vier werkstukken ingestuurd,
waarvan er drie genomineerd werden. De prijsuitreiking was
tijdens het junior wetenschapscongres op de universiteit van
Leiden. Hier volgden de kinderen ook een college over cellen en
speelden ze een quiz. Het werkstuk van Nienke en Lars heeft de
eerste prijs gewonnen in de categorie serendipiteit*.
* de toevallige uitkomsten van onderzoek
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