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11e jaargang

Stichting PCO-N

STICHTING VOOR
PRIMAIR CHRISTELIJK
ONDERWIJS

PCO-NIEUWLEUSEN
Personeelsnieuws
wel en wee
De Meele/Het Kompas

Geboorte: José en Gerlof Smit
kregen op 13 juli een dochter.
Zij kreeg de naam Noek.
Heel veel liefde en gezondheid
toe gewenst.

De Wegwijzer

Durf te dromen...
					Durf te dromen van een wereld
					waar geweld niet meer bestaat.
					
Waar geen bloed meer wordt vergoten
					
en geen plaats meer is voor haat.
					Waar de mensen vrienden worden,
					samen delen, niemand bang
					
en een kind gewoon kan spelen
					
met een leeuw of met een slang.
		Durf te dormen van een leven

		
		
		
		
		
		
		

waar het veilig voelt en goed.
Waar de mensen jou waarderen
en je steeds begrip ontmoet.
Waar je meetelt, ook al ben je
misschien anders dan de rest.
Waar je echt jezelf mag wezen
en waar niemand iemand pest.

Durf te dromen van een toekomst
waar geluk en liefde bloeit.
Waarin zorg is voor de aarde
en voor wat daar leeft en groeit.
Laat de Kerstdroom daarbij helpen,
voel de hoop en geef die door.
Doe iets hoopvols met je leven.
Durf te dromen. Ga ervoor!

Jubilea: Annemieke van der
Helm heeft op 27 december
2019 40 dienstjaren in het
onderwijs volbracht. Rita
Elzinga vierde op 1 december
haar 25 jarig jubileum als
intieurverzorgster.
Wij willen jullie bedanken voor
je inzet en betrokkenheid. Van
harte gefeliciteerd met dit
jubilea.

PCO-N

Huwelijk: Eeke ter Mors trad
in het huwelijk met Robbin
ter Hedde op 16 november.
Wij wensen jullie een mooie
toekomst toe.

Ziekte

Op onze scholen hebben
we momenteel te maken
met collega’s die langdurig
afwezig zijn door ziekte.
Wij wensen alle zieken heel
veel sterkte en van harte
beterschap!

Greet Brokerhof - van der Waa
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Kerstfeest...
We

staan voor de viering van het
Kerstfeest op de scholen en daarna
in eigen kring of kerk. 2019 is een jaar
geweest met veel activiteiten op de
scholen. Met vieringen en herdenkingen.
Maar ook met ziekte en verdriet. Aan het
einde van het jaar gaan je gedachten
nog wel eens terug en slaat voor de
meesten van ons toch de balans door
naar dankbaarheid voor het vele wat we
mogen hebben met elkaar.

Er zijn veel problemen in de wereld om
ons heen en grote vraagstukken dienen
zich aan. Wat is het goed om tijdens het
Kerstfeest dan stil te staan bij de komst
van Gods Zoon in deze wereld. Hij die
het Licht is werpt ander licht op de zaken
die ons bezighouden. Hij geeft hoop
voor de toekomst en geeft ons moed om
elkaar te hand te reiken en de gemaakte
plannen voor 2020 te gaan uitvoeren.
We wensen u gezegende feestdagen!

Gekomen als interim en vertrokken als pensionado...
In augustus 2010 ben ik in Nieuwleusen begonnen als opvolger van Riekel Zijlstra. Aanvankelijk als interim tot er een
nieuwe directeur-bestuurder benoemd zou worden. Toen dat niet lukte heeft het bestuur me gevraagd te blijven. Nu, 9 ½
jaar later, draag ik het stokje weer over en ga ik genieten van mijn vrije dagen. Er liggen weer nieuwe uitdagingen op me
te wachten.
Ik zie terug op een mooie periode in Nieuwleusen.
Het was voortdurend een komen en gaan van nieuwe
kansen en ontwikkelingen. Soms succesvol en soms
ook teleurstellend. PCO-N is een kleine maar gezonde
onderwijsinstelling met vier gezonde, bloeiende scholen.
Ik heb me altijd sterk gemaakt om ook de kleinste, de
Meele, in stand te houden. Het ministerie van OC&W
geeft gelukkig ieder jaar weer een ontheffing. Onderwijs
is mensenwerk, je werkt iedere dag voor en met mensen.
Dat maakt het werken in het onderwijs juist uitdagend
maar ook inspannend. Er is altijd interactie, tussen
leraar en leerling, tussen leerlingen onderling, tussen
leraar en leidinggevende, etc. Voor jonge mensen, de
kinderen, werk je aan hun toekomst. Je wilt ze de beste
kansen geven en ook nog een fijne schoolperiode,
Dat kan alleen met gemotiveerd en goed opgeleid
personeel die zich tot het uiterste inspant en onderling
wil samenwerken.
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Die collega’s ben ik in Nieuwleusen zeker
tegengekomen, collega’s met hart voor de zaak.
Collega’s die met bezieling hun werk doen. Onderwijs
geven is een zwaar beroep, gelukkig ziet de
samenleving dit zo langzamerhand ook in en worden
er eerste stappen gezet om de werkdruk te verlichten.
Toch komen er nog steeds vraagstukken op het bordje
van de leerkrachten die niets met het geven van goed
onderwijs te maken hebben. Het onderwijs wordt vaak
gezien als het wondermiddel om alle maatschappelijke
problemen op te lossen. Vol vertrouwen zie ik de
toekomst van de vier scholen van PCO-N. Ik wens mijn
opvolger, dhr. Gert van Tol, veel wijsheid en bovenal
Gods zegen bij het uitoefenen van deze prachtige
uitdaging om alle kinderen en personeelsleden van
PCO-N een goede en inspirerende toekomst te geven.
Oetze Wiersma
Directeur- bestuurder PCO-Nieuwleusen
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Afscheid en kennismaking...
Op 10 december hebben we afscheid

genomen van Oetze Wiersma als
directeur bestuurder. Oetze heeft 9,5
jaar leiding gegeven aan onze stichting
en maakt met ingang van 1 januari
gebruik van deeltijdpensioen. Zijn
werkzaamheden in Ommen zet hij nog
een poosje voort. We danken Oetze
voor zijn inzet en wensen hem alle goeds
toe voor de toekomst.

Het stokje wordt overgenomen door
Gert van Tol uit Rouveen. Gert is geen
onbekende in de regio en ook niet op
onze scholen. Gert is 61 jaar, getrouwd
en vader van vier kinderen en trotse
opa van negen kleinkinderen. Gert
zal in deeltijd PCO-N gaan besturen
in combinatie met een aanstelling als
bestuurder bij PCBO Dantumadiel in
Noordoost Friesland.

Strategisch
beleid...

Vacature directeur...
Na
Na

de kerstvakantie hopen we de
vacature op ‘De Wegwijzer’ voor
directeur wegens het vertrek van
Willem Cornelisse te gaan opvullen.
Een eerste verkennend gesprek over

een profielschets is met het team
gevoerd. We streven naar een spoedige
herbezetting van de vacature, maar
gelet op de te zetten stappen zal dit
nog wel enige maanden tijd vragen.

de studiedag van de
teams op 22 november 2019
hebben het bestuur en de
GMR zich gebogen over
de aanpassingen die zijn
gemaakt op basis van de
opmerkingen van de teams.
Er zijn nog wat tekstuele
wijzigingen door te voeren,
maar inhoudelijk is het plan
nu vastgesteld en zal het
na de kerstvakantie worden
gepubliceerd op de website
en ter beschikking worden
gesteld van alle betrokkenen.
Er zal nog worden gewerkt
aan een ‘publieksversie’.

Kerstvakantie...
Namens de vier scholen en het
PCO-N bestuur wens wij jullie
een fijne kerstvakantie,
gezegende Kerstdagen
en een
liefdevol 2020 toe!

2020

Oetze Wiersma en Gert van Tol
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