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Beste ouders en verzorgers,
Ons leven en ook dat van onze kinderen is de afgelopen 1,5 jaar flink beïnvloed door de
effecten van corona. Gelukkig gaan we beetje bij beetje weer terug naar de normale
manier van werken en de gangbare manier van omgaan met elkaar. Hier heeft iedereen
naar uitgekeken. We vragen u nog steeds om de school wel goed en tijdig te informeren
wanneer er corona gerelateerde klachten zijn in en om de thuissituatie. We zien
teamleden en directies die met elkaar er alles aan doen om het onderwijs aan ieder kind
weer zo goed mogelijk vorm te geven. Daar zijn we dankbaar voor en heel trots op!
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Anke Langmuur. Sinds juli ben ik de nieuwe
bestuurder van de 12 basisscholen van PCPO in Barendrecht en Ridderkerk waar uw
kinderen momenteel naar de basisschool gaan. Mijn ruim 30 jaren ervaring als leraar en
(meerscholen) directeur op diverse basisscholen in Rotterdam en omgeving zet ik met
veel plezier in voor deze mooie Stichting PCPO. Mijn passie ligt bij het ontwikkelen en
leren in de breedste zin. De kinderen zijn daarbij mijn uitgangspunt. Wat is goed voor
hun ontwikkeling, voor het onderwijs en uiteindelijk voor de toekomst van onze
maatschappij en samenleving? Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een brede
toekomstgerichte ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde leerlingen. Ik geloof erin
dat mensen in verbindende professionele leergemeenschappen elkaars lerend vermogen
versterken. Wie het weet mag het zeggen. Er is ruimte om fouten te mogen maken. De
kracht van de organisatie ligt voor mij allereerst bij de mensen op de werkvloer in de
scholen en in de klassen. Zij maken het verschil voor de kinderen. Ik zie het als mijn
taak om ervoor te zorgen dat zij de juiste werkomstandigheden hebben om kwalitatief,
inspirerend en motiverend onderwijs voor de kinderen te kunnen verzorgen. Vanuit
verbinding, respect en vertrouwen in elkaar. Samen staan we het sterkst.
Hierbij vragen wij ook de hulp van u als ouders.

Voor de zomer heb ik kennisgemaakt met de Raad van Toezicht, directeuren van de
school en het bestuurskantoor. Ik heb ook al kennis mogen maken met de GMR. Een
belangrijke afvaardiging van de personeelsleden en ouders van onze Stichting. Komend
schooljaar ligt de opdracht om het nieuwe Strategische beleidsplan voor de komende 4
jaren op te stellen. Wat wordt onze missie voor de toekomst en wat zijn onze
bijbehorende ambities om deze met elkaar te bereiken? Hoe wordt het een beleidsplan
van ons allen? Dit gezamenlijke PCPO kader is tenslotte het uitgangspunt voor de unieke
schoolplannen. Graag wil ik dit vorm geven met input van alle medewerkers en partners,
zowel intern als extern. Omgevingsbewust, met een wereldwijde blik, analytisch,
reflecterend en met oog voor de relaties en de samenwerking binnen en buiten de
complexiteit van de organisatie. De inbreng van u als ouders is hierbij voor mij zeer
belangrijk. U wordt over dit proces op een later tijdstip verder geïnformeerd.
In de komende maanden maak ik kennis met de vele externe partners en het netwerk
van de Stichting. Wat kunnen wij wederzijds voor elkaar betekenen? Daarnaast ga ik op
bezoek bij de scholen om de teams en werkwijze van de school beter te leren kennen. Ik
wil weten wat de teams beweegt, waar worden zij gelukkig van? Ik ga ook graag in
gesprek met leerlingen. Ik vind het belangrijk om de stem van de kinderen te horen. Wat
vinden zij? Wat kan ik van hen leren? Hebben zij waardevolle tips voor mij als
directeur-bestuurder?
Ik ben geraakt door de warmte waarmee ik word ontvangen door de collega’s. Ik voel me
echt welkom. Ik heb bewondering voor de gedrevenheid waarmee de mensen werken bij
PCPO in het belang van het onderwijs aan uw kinderen en onze leerlingen. Ik zie er dan
ook naar uit om de komende tijd met meer mensen kennis te mogen gaan maken.
In Barendrecht en Ridderkerk dreigt helaas het lerarentekort ook steeds meer de
Rotterdamse vormen aan te nemen. Om goed voor onze leraren en dus onze kinderen te
zorgen, betekent dit dat we met elkaar nu out of the box moeten gaan bedenken hoe we
het komende lerarentekort kunnen oplossen, voor de korte termijn en zeker voor de
toekomst. Wij staan open voor al uw suggesties. Mocht u goede ideeën hebben of over
een achtergrond en/of lesbevoegdheid beschikken die aan het onderwijs van onze
leerlingen kan bijdragen (denk daarbij ook aan vakdocent, kunst, muziek, dans, theater,
ICT, natuur, techniek, kindercoaching e.d.) en bent u minimaal 2 dagdelen beschikbaar,
dan vragen wij u van harte om contact met ons op te nemen. Wij willen graag met u
verkennen wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard geldt deze oproep ook voor mensen in
uw omgeving. Neem contact op met info@pcpobr.nl voor meer informatie over werken bij
PCPO en alle mogelijkheden die we bieden. Kijk bij https://www.pcpobr.nl/werken-bij/ en
deel svp onze vacatures via uw social media.
Met de inzet van ons allen gaan we er een prachtig schooljaar van maken in het belang
van onze kinderen, uw en ons kostbaarste bezit. In verbinding en met vertrouwen.
Hartelijke groet,
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