PCPOWld
2018 in bee

Leerlingaantallen

Het leerlingaantal stijgt de afgelopen jaren, ook voor de komende jaren verwachten we groei.
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Een stijging van bijna 2 % t.o.v. 2017
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Strategie in ontwikkeling bij PCPOW
De vier richtinggevers van ons nieuwe beleidsplan:

Vind je
unieke print

Je bent
geliefd/gezien

Plezier
in leren

We doen
het samen

De route die het kind,
de school & de stichting
loopt (van groepsgericht
naar kindgericht) op
zoek naar hun eigen
unieke print.

Alle betrokkenen (kind,
ouders, medewerkers)
voelen zich veilig,
weten zich gezien en
voelen zich waardevol
met hun persoonlijkheid
en talenten.

Bouw een school
(zonder drempels)
waar leren leuk
is met aandacht
voor de talenten en
ontwikkelpunten van
het kind.

We maken een
omgeving waarin een
kind zich optimaal kan
ontwikkelen.
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personeel

Het ziekteverzuim over 2018 was 4,17 over 2017 was dit
4,98%, het ziekteverzuim is licht gedaald. De verwachting is
dat het verzuim over 2019 op het niveau van 2018 uitkomt.

directie

PCPOW heeft ultimo 2018 462 medewerkers in dienst, waarvan 406 vrouwen en 56 mannen.
88% van de medewerkers is een vrouw. Van de directeuren is 50% vrouw. Ultimo 2017 had
de stichting 437 medewerkers in dienst. Een stijging van 5,7% ten opzichte van 2017.
Omgerekend naar WTF heeft PCPOW 306,8 medeweker in dienst.

Scholing
1,8 %

PCPOW zet in op scholing voor al haar medewerkers. Over 2018 is er 1,8% van de totale
brutoloonsom besteed aan scholing. PCPOW zet in 2019 ook in op kennisontwikkeling
van al haar medewerkers. 14 leerkrachten volgen een masteropleiding. PCPOW heeft
een samenwerkingsverband met de PABO Inholland, Octant en SCO Delft voor het
opleiden van nieuwe leerkrachten. Bij PCPOW zijn stagiaires altijd welkom.

Onderwijskwaliteit
In 2018 hebben 3 scholen een goed gescoord
bij de eindtoets, 6 scholen hebben een
voldoende gescoord en 4 scholen hebben
onvoldoende gescoord. In 2017 hadden er 3
scholen goed gescoord, 8 scholen voldoende
en 2 scholen onvoldoende. PCPOW heeft de
ambitie om in 2020 geen school meer met een
onvoldoende te hebben op de eindtoets. In 2017
heeft het vierjaarlijkse verificatie onderzoek
plaatsgevonden van de onderwijsinspectie,
daaruit kwam naar voren dat PCPOW voldoende
zicht heeft op de kwaliteit van de scholen.

In 2018 hebben 2 scholen een vervolgbezoek
gehad, 1 school ontving de beoordeling
goed en de andere school een voldoende.

Onderwijshuisvesting

PCPOW houdt haar gebouwen up to date,
in 2018 hebben er op 2 scholen grondige
renovaties plaatsgevonden. 1 school is
ingericht als expertisecentrum.

Financiën

Het grootste deel van de middelen die de stichting ontvangt, gaat naar de personele lasten.
In 2018 is er meer besteed dan dat er binnengekomen is. De stichting heeft eigen geld
geïnvesteerd in schoolgebouwen.
Baten			Lasten
Rijksbijdragen OCW
€ 22.608.355 89%
Personele lasten
Samenwerkingsverband
€ 1.206.352
5%
Afschrijvingen
Gemeentelijk
€ 286.145
1%
Huisvestingslasten
Overig
a€ 944.164
4%
Administratie & beheer
Rentebaten
€ 11.966
0%
Leermiddelen, inventaris en apperatuur
Teveel besteed
€ 285.220
1%
Overige lasten
Totaal
€ 25.342.202 100%
Totaal

€ 20.483.543
€ 582.614
€ 2.316.624
€ 649.039
€ 907.997
€ 402.385
€ 25.342.202
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