
 

 

   
  
 
Denk aan het milieu en lees deze nieuwsbrief digitaal. 

 
Van het bestuur 
PCPO viert 20-jarig bestaan 
 
Stichting PCPO Midden-Brabant is opgericht bij notariële akte op 22 april 1998. Op 1 mei 1998 was destijds 
de officiële start van de nieuwe rechtspersoon, want op deze datum werden de scholen overgedragen. Een 
van de stichtingsdoelen die in de akte werd opgenomen is: ‘het werkzaam zijn tot oprichting en 
instandhouding van scholen voor pc onderwijs in Midden-Brabant’. Nu, inmiddels bijna 20 jaar later, 
kunnen we zeggen dat dit goed gelukt is. We begonnen destijds in 1998 met ± 1450 leerlingen en dat zijn er 
inmiddels 2230 (maart 2018), een stijging van ± 730 leerlingen. De groei van het aantal leerlingen heeft 
natuurlijk een reden. Ik denk dat wij er tot nu toe heel goed in geslaagd zijn om ons aanbod steeds weer te 
evalueren en te toetsen aan de vraag vanuit de maatschappij en daar waar nodig en mogelijk het 
programma aan te passen. We vragen ons af welke basis onze leerlingen nodig hebben om straks vol 
vertrouwen de vervolgstap te maken. En vertrouwen hebben en krijgen is de beste basis om goed te 
kunnen functioneren.  
 
Als bestuurder van deze mooie, dynamische organisatie kijk ik er naar uit om met elkaar het lustrumfeest te 
vieren. De basis voor het feest is zo goed als gelegd en ik heb begrepen dat de uitnodiging binnenkort volgt.   
 
Ik kijk er naar uit, jullie hopelijk ook!  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Arnoud Wever  
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PCPO Midden-Brabant: de organisatie 
De komende nieuwsbrieven willen we jullie informeren over de taken van de diverse gremia en over de wijze 
waarop een gremium bijdraagt aan de kwaliteit van onze organisatie. Deze keer: 

Raad van Toezicht (RvT) 
De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden met specialistische kennis. Een lid van de RvT wordt benoemd 
voor 4 jaar en kan maximaal 2 keer herbenoemd worden. Binnen de RvT is een aantal  subcommissies 
gevormd. Zo houdt de auditcommissie toezicht op de financiën van PCPO en BKV PCPO en de 
remuneratiecommissie voert de werkgeverstaak uit voor de bestuurder. Daarnaast stelt de RvT de 
accountant aan en keurt zij de begroting, het Koersplan, de jaarrekening en legt het bestuursverslag vast. 
Daarnaast is goedkeuring van de RvT nodig bij het aangaan van langdurige samenwerkingsverbanden, bij 
identiteitszaken en bij het stichten of sluiten van een school. Ook bij een fusie speelt de RvT een belangrijke 
rol. De RvT vergadert minimaal 5 keer per jaar, waarbij tijdens de laatste vergadering altijd de goedkeuring 
van de jaarrekening plaatsvindt in het bijzijn van de accountant. Verder spreekt de RvT jaarlijks met het 
directieberaad, met de GMR (twee keer per jaar) en nodigt de RvT eens in de 2 jaar de inspecteur van het 
onderwijs uit om van gedachte te wisselen over de kwaliteit van de scholen. Naast de werkgever van de 
bestuurder is de RvT ook sparringpartner voor de bestuurder.  

 

Vroegsignalering 
Voorkomen is beter dan genezen…  
De gezondheid en het welbevinden van alle personeelsleden is van groot belang voor 
iedere organisatie. PCPO heeft het geluk al jarenlang een laag ziekteverzuim te hebben 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Toch gebeurt het helaas ook bij ons in de 
organisatie dat personeelsleden uitvallen. Als dit gebeurt kan er professionele hulp ingeroepen worden en 
wordt geprobeerd met de nodige zorg en ondersteuning de collega zo snel mogelijk weer aan het werk te 
krijgen. Iedereen weet echter dat voorkomen belangrijker is dan genezen. Het is dan ook van groot belang 
om met elkaar in gesprek te blijven gedurende uitvalssituaties.  
 

Protocol Medisch handelen 
Belangrijk document: handel er naar! 
Het heeft een hele tijd geduurd, maar het nieuwe protocol Medisch handelen is klaar. Je kunt het vinden op 
Sharepoint, maar ook op de website van PCPO. Sommige leerlingen hebben helaas extra medicatie nodig in 
bijzondere gevallen. Uiteraard worden hier met de ouders/verzorgers afspraken over gemaakt. Niet alle 
handelingen mogen namelijk door personeelsleden uitgevoerd worden. Medisch handelen brengt grote 
verantwoordelijkheden met zich mee en niet alle handelingen mogen worden uitgevoerd wanneer je niet 
BIG-geregistreerd bent. Lees het document aandachtig door en houd je eraan. Dat is in het belang van de 
leerling, maar zeker ook in jouw belang! 
 

Voorbereiding AVG 
Hoe handel jij?   
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. PCPO werkt met veel privacygevoelig 
materiaal en daar moet heel zorgvuldig mee omgegaan worden. Per 25 mei a.s. wordt deze wet van kracht. 
Deze wet komt in de plaats van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Het niet naleven van deze 
wet kan hoge boetes opleveren. Onze systemen worden aangepast, maar dat alleen is niet voldoende. Het 
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verwerken van de gegevens blijft mensenwerk en daarom is jouw handelen en verantwoordelijkheid heel 
belangrijk. Binnenkort ontvang je een brief met alle ins en outs over deze wet. Zorgvuldigheid is van groot 
belang.   
 

Koersplan 2018-2022 
Vertrouwen 
Dynamische beleidsdocumenten zijn belangrijk voor optimale flexibiliteit van een organisatie. Dit is de 
reden dat ons Koersplan (eerder Strategisch BestuursBeleidsPlan genaamd) regelmatig wordt 
geactualiseerd. Dat doen we eens in de vier jaar. Onder leiding van een externe specialist zijn de missie en 
de visie geëvalueerd en wordt er een nieuwe koers, met de bijbehorende doelen beschreven en vastgelegd. 
Na de eerste sessie blijkt dat het woord ‘vertrouwen’ in alle opzichten een belangrijke basis vormt voor 
onze organisatie. Het woord vertrouwen heeft verschillende elementen in zich, zoals: geloven in de ander 
zijn integriteit en kunde. Vertrouwen als basis geeft ruimte om te groeien. Er komt nog een 2e dag waarbij 
we de verworvenheden van de 1e dag verder uitwerken. Als het plan klaar is zullen wij dit met jullie delen.  
 

Tevredenheidsenquêtes  
Hoe tevreden is iedereen…. 
Onlangs zijn er diverse tevredenheidsenquêtes afgenomen. Een belangrijk kwaliteitsinstrument om te 
beoordelen hoe tevreden het personeel, de leerlingen en de ouders zijn over het reilen en zeilen van de 
school en de organisatie in het algemeen. De uitslagen zijn vorige week bekend geworden en zullen heel 
binnenkort teruggekoppeld worden naar de diverse ondervraagden. Naar aanleiding van de uitslag van de 
enquêtes zal ook weer bekeken worden waar de knel- en vierpunten liggen en daar waar nodig zullen de 
nodige aanpassingen worden doorgevoerd. Deze plannen worden opgenomen in het volgende schoolplan.    
 

Het PCPO-feest: vrijdag 29 juni 2018 
‘Aan iedereen gedacht’ 
De feestcommissie werkt aan een mooi lustrumfeest. De locatie is bijna bekend en er wordt aan iedereen 
gedacht. Sportief, creatief, high en low-impact. Aanwezig zijn is een ‘must’, maar de invulling van je dag 
bepaal je zelf. Binnenkort volgt de uitnodiging en krijg je een voorproefje van wat er allemaal mogelijk is. 
Uiteraard is er deze dag voldoende eten en te drinken. Nog een paar dagen en dan is de locatie 
bekend………. 
 

Bouwprojecten 
Uitdagende tijden 
• De Vijf Eiken gaat klassen huisvesten in de vleugel van Humanitas in het hoofdgebouw. De streefdatum 

van de intrek is 1 juni a.s. of uiterlijk voor de zomervakantie. Dit was het voorkeursscenario van PCPO;  

• Op 6 maart jl. heeft het college van gemeente Dongen, onder voorwaarden, groen licht gegeven voor 
nieuwbouw van de J.J. Anspachschool! Dat is geweldig nieuws en precies wat we wilden;  

• De bouw van de ISB vordert. Er was sprake van vertraging door het weer en het niet leveren van 
bouwmaterialen. Binnenkort wordt duidelijk of dit ook leidt tot echte vertraging van de totale bouw; 

• Er wordt onderzocht of de Menorah voor een deel in het pand van de GGZ kan trekken. GGZ heeft ons 
laten weten dat huur van een deel van het pand mogelijk is en dat men zelfs bereid is het pand geheel, 
op termijn, af te stoten: dat is zeer goed nieuws. 
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GEBOREN 

 

     

 

Filou is de dochter van Marielyn en Robbie. Marielyn werkt 

op De Schoof.

Jasmijn is de dochter van 
Annemarijn en Bill. 
Annemarijn werkt op  
De Fontein 
 

Teun is de zoon van 

Margriet & Michaël. 

Margriet werkt bij de 

Vijf Eiken. 

 We wensen jullie 

alle geluk en 

wijsheid toe met 

elkaar! 

♡ 


