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Voorwoord
Sinds 1 september mag ik deze mooie stichting besturen, gelegen in een voor mij volledig onbekend Westland.
Inmiddels heb ik al onze scholen bezocht en kennis gemaakt met alle samenwerkingspartners rondom de
stichting. Ik tref goede scholen met mooie onderwijsprogramma’s waar hard gewerkt wordt, vanuit een
gezamenlijk gedragen identiteit. In de gemeente Westland heerst een no nonsens mentaliteit waar graag en
stevig wordt doorgewerkt. Het moet gezegd: ik zie ook zaken waarvan ik denk ‘dat kan anders’.
Bijzonder in de afgelopen maanden waren de stakingen op 5 oktober en 12 december. Een fenomeen dat
eigenlijk niet voorkomt in het onderwijs. Vanuit de gezamenlijke schoolbesturen zijn deze stakingen
ondersteund. Immers: er komt een tekort aan meesters en juffen, diezelfde meesters en juffen worden al jaren
onderbetaald en de werkdruk is door de overheid (en soms ook door besturen) alleen maar verhoogd. Dit komt
o.a. door de administratie die moet worden gevoerd en door de invoering van Passend Onderwijs. Zoals het er
nu naar uitziet, komen er nog meer stakingsdagen aan.
Maar nu eerst Kerst. De schooldeuren sluiten na een maand van gezellige dagen en mooie vieringen.
De decembermaand vraagt veel van onze medewerkers. Compliment aan al diegenen die dit alles in goede
banen weten te leiden en er voor onze kinderen iets moois van weten te maken.
Ik wens u heel fijne en gezegende Kerstdagen en alvast een gelukkig en gezond 2018!
Henri Koele, bestuurder PCPO Westland

Personeel
Wij wensen onze zieke medewerkers alle goeds toe en een voorspoedig herstel.
De Ouverture, vervanging Hans den Hartog door Siska Sosef
Hans den Hartog, directeur De Ouverture, is bezig met revalideren na zijn herseninfarct. Momenteel pakt hij
voorzichtig weer wat werkzaamheden op. Na de kerstvakantie stopt Toon van Velzen, directeur Onderwijs
PCPO Westland, als interim op De Ouverture en wordt Siska Sosef teamleider. Zij krijgt de dagelijkse leiding van
de school. Siska Sosef stopt als duo-directeur op De Hoeksteen in Honselersdijk. Haar duo-collega Joke
Arensman is/wordt de directeur op De Hoeksteen.
Vertrek Marin van Duuren, directeur Prins Willem-Alexanderschool
Per 23 december 2017 vertrekt Marin van Duuren als directeur van de Prins Willem-Alexanderschool in De Lier.
Hij heeft een baan aangeboden gekregen als directeur van een basisschool, dichter in de buurt van zijn
woonplaats Baarn. Het team van de Prins Willem-Alexanderschool heeft een profielschets opgesteld en de
benoemingsadviescommissie heeft de procedure in gang gezet met als doel de vacature zo snel mogelijk in te
vullen. Tot die tijd zal Ingrid Vos, leerkracht Prins Willem-Alexanderschool, met ondersteuning vanuit het team
en het bestuursbureau, de school gaan leiden.

Schakelklas Westland
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is de Schakelklas gestart met een derde groep. Op dit moment telt de
Schakelklas 40 leerlingen, verdeeld over 3 groepen. Na de kerstvakantie stromen weer nieuwe kinderen in en
zullen er 10 kinderen doorstromen naar het reguliere basisonderwijs. Twee kinderen stromen door naar het ISK
Delft. Dit is een schakelklas voor het voortgezet onderwijs.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur komen regelmatig bij elkaar. Naast het afleggen van financiële
verantwoording (begroting, jaarrekening, etc.) worden er diverse regelingen ter goedkeuring of ter advisering
besproken en wordt de RvT op de hoogte gehouden van alle actuele ontwikkelingen.

Per januari is de RvT op zoek naar een nieuw RvT lid met als aandachtsgebied financiën, als opvolger van de
heer C. Kuyvenhoven. De profielschets voor deze vacature staat op de website van PCPOW. .

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad GMR
De afgelopen periode zijn de volgende onderwerpen in de GMR besproken: onderwijsjaarverslag PCPOW 20162017; schooljaarverslagen 2016-2017; starten bij PCPOW; een inwerkprogramma voor startende leerkrachten.
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Wendy Overeinder, leerkracht PWA ’s-Gravenzande, benoemd is als
secretaris van de GMR als opvolger van Trudi Kloosterhuis van Het Kompas. Wij bedanken Trudi voor haar
jarenlange inzet en wensen Wendy veel succes toe. U kunt de GMR bereiken via gmr@pcpow.nl.

Huisvestingszaken diverse scholen
In november is het integraal huisvestingsplan van de gemeente Westland gepresenteerd. De bestuurders van
de drie schoolbesturen zijn hier intensief over in gesprek. Op dit moment spelen er op diverse scholen
huisvestingszaken. Een aantal scholen werkt met een wachtlijst omdat er niet voldoende lokalen beschikbaar
zijn. PCPOW is hierover in gesprek met de gemeente en er wordt gezocht naar oplossingen. Onder andere:
nieuwbouw, renovatie, uitbreiding, dependances, etc.

Onderwijsjaarverslag 2016-2017
Dit document kunt u downloaden vanaf de website van PCPOW (www.pcpow.nl). Het beschrijft de
onderwijskundige ontwikkelingen en onderwijsresultaten van de scholen en de stichting in het schooljaar 20162017. Naast de onderwijskundige ontwikkelingen worden ook de scholing en ontwikkeling van de individuele
medewerkers vermeld. Deze scholing en ontwikkeling staan in relatie tot onze beleidsvoornemens uit het
strategisch beleidsplan ‘Meer dan het gewone’, waarbij ook een relatie is gelegd met de educatieve agenda
Onderwijs 2032. In deze agenda staan de vaardigheden vermeld die leerlingen in de toekomst moeten
beheersen, de zogenoemde 21st century skills. Hierbij wordt meer nadruk gelegd op een onderzoekende,
ondernemende en ontdekkende houding bij leerlingen en is er aandacht voor wetenschap en technologie,
breinleren, samenwerken, cultuureducatie en keuzevrijheid voor kinderen. Naast deze vaardigheden is ook
talentontwikkeling een belangrijk onderwerp. Verder worden in dit document de kenniskringen vermeld.
PCPOW is een lerende organisatie en leren van elkaar is hierbij een belangrijk onderdeel.

Opleidingsschool Talentum Haaglanden
PCPO Westland maakt onderdeel uit van de opleidingsschool Talentum Haagland. Dit betekent dat wij samen
met onze partners hogeschool Inholland, SCO Delft en Octant jaarlijks zo'n 80 studenten in de Haagse regio
opleiden tot leraar basisonderwijs.
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Landelijke staking primair onderwijs d.d. 5 oktober en
12 december 2017
Alle scholen van PCPO Westland hebben meegedaan aan de landelijke staking. Wij willen u bedanken voor uw
bereidwilligheid om de opvang van uw kinderen op deze dag zelf te regelen.

Geslaagde studiedag ‘Breinbrekend leren’, 29 september jl.
We kunnen terugkijken op een geslaagde studiedag voor de medewerkers van PCPO Westland. Na een
inspirerende lezing van Margriet Sitskoorn over ‘het brein’ konden de medewerkers twee workshops naar
keuze volgen. Deze workshops alsook de inschrijving en de indeling van de medewerkers werden verzorgd door
Novilo, talentonderwijs in de praktijk. De workshops werden gegeven in De Kiem, De Kameleon en De
Wegwijzer in ’s-Gravenzande. De ontvangst, de lezing van Margriet Sitskoorn, de lunch en de afsluiting vonden
plaats in zalencentrum De Kiem in ‘s-Gravenzande.

Voortgang nieuwbouw De Blinkerd, locatie Poelenburgh te Monster
In juni jl. is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van De Blinkerd. De bouw vordert gestaag en de
verwachting is dat de, bijna-energieneutrale, school na de voorjaarsvakantie in gebruik kan worden genomen.
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