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Geachte heer/mevrouw, 

Op 30 september 2013 informeerden wij u voor het laatst over de Protestants-Christelijke 
Schoolvereniging (PCSV). De financiële situatie van de schoolvereniging was toen uit de 
gevarenzone. Het risico van faillissement was weg en het zag er naar uit het verscherpt 
toezicht vanuit het Ministerie zou eindigen. De omvorming naar een Stichting was een stap 
die nog gezet moest worden. Dit zou het vinden van een samenwerkingspartner die voor 
meer financiële draagkracht zou kunnen zorgen gemakkelijker maken. In deze brief 
informeren wij u over waar de PCSV nu staat. 

Van Vereniging naar Stichting 
Donderdag 13 februari vond de oprichting van de Stichting Protestants-Christelijk 
basisonderwijs Leiderdorp (PCBO) plaats. Het voltallige bestuur van de Vereniging treedt af. 
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door een Raad van Toezicht (5 leden) en de directeur
bestuurder. Deze laatste functie wordt nog tijdelijk ingevuld door interim algemeen directeur, 
de heer P. Laman. Mevrouw. C. Kerner-Schellingerhout, met wie de heer Laman de 
algemeen-directeursfunctie vervulde, is directeur geworden van basisschool De Regenboog. 
Met de Leidse schoolbesturen SCOL en PCS wordt ook buiten de vervangingspool om 
gekeken naar onderdelen waar op samen gewerkt kan worden. 

Financiën 
De Inspectie geeft aan dat de jaarrekening 2013 (mei 2014) naar alle waarschijnlijkheid 
aanleiding geeft om het verscherpte toezicht te eindigen. In onze vorige brief meldden we al 
dat vooral de vervangingspool de omslag heeft bewerkstelligd. Hierdoor kon worden 
voorkomen dat boventallige leerkrachten nog een jaar lang moesten worden doorbetaald. 
Inmiddels zijn al deze leerkrachten aan de slag op een van de scholen van de drie besturen 
die de vervangingspool hebben gevormd (SCOL, PCS Leiden, PCSV). 
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Wel blijft de liquiditeit een punt van aandacht. Door de eenmalige uitkering uit het 
Herfstakkoord is deze aan het eind van 2013 een stuk verbeterd, maar positief is deze nog 
niet. Desondanks is en wordt er in verbetering van de kwaliteit (scholing leerkrachten, 
actualiseren lesmethoden), communicatie (websites), onderhoud gebouwen en in ICT 
geïnvesteerd. En zodra dit mogelijk is wil het bestuur de middelen voor onderwijskundige 
vernieuwing, waar de gemeente een vordering op heeft (2018), zelf inzetten voor inpandige 
uitbreiding van ruimte in 't Bolwerk. 

Aantallen leerlingen 
Het leerlingenaantal staat, zoals de PCSV in september 2013 verwachtte, op 725, als wordt 
uitgegaan van het aantal dat voor bekostiging in aanmerking komt (inclusief 
gewichtenleerlingen). In het integraal huisvestingsplan onderwijs dat in 2014 wordt opgesteld, 
laten we zien wat dit actuele leerlingenaantal en de leerlingenprognose betekent voor de 
instandhouding van de scholen in Leiderdorp. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het college houdt vinger 
aan de pols door met het bestuur in gesprek te blijven en de jaarstukken van de PCBO op te 
vragen. Als deze hiertoe aanleiding geven, zullen wij uw raad informeren. 

Hoogachtend, 

Driessen-Jansen om 
burgemeester sec aris 


