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PRachtig
ICT
Tot februari 2017 zullen Koen
Toebes en Thijs Hammink
binnen het ICT-beheer
werkzaam zijn als stagiair
vanuit het Graafschap
College. Gedurende hun
stage zullen zij de PRO8scholen bezoeken en daar (al
dan niet zelfstandig) ICTwerkzaamheden verrichten.
Wij wensen Koen en Thijs een
fijne stageperiode toe bij
PRO8.

I-coach
In het kader van de ICTontwikkelingen binnen het
onderwijs is de pilot gestart
om te werken met een
I-coach. De I-coach is de
verbinding tussen de techniek
en het onderwijs. PRO8 heeft
een verbinding op ICT-gebied
met Het Timpaan in Wehl.
Sjoerd Leenen van het
Timpaan vindt het een
uitdaging om het komend
jaar deze nieuwe functie één
dag in de week uit te voeren.
Ook Sjoerd wensen wij veel
succes.
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Studiedag 9 januari 2017
We beginnen het kalenderjaar 2017 met een studiedag en een
samenzijn in de DRU. Er is gekozen voor een aantal (inhoudelijke)
activiteiten op de scholen, zodat we ook kennismaken met elkaars
scholen. Aansluitend ontmoeten we elkaar in de DRU in Ulft.
Het ochtendprogramma is voor het onderwijskundig personeel.
We verwachten dat onze collega’s met de onderwijsondersteunende taken aansluiten in de DRU. Daar zal ook de
jaarlijkse attentie voor de medewerkers van PRO8 uitgereikt
worden.
De uitnodiging volgt in de week van 24 oktober a.s.

Afscheid Geert Gerritsen: 12.000 legosteentjes!
Mijn afscheid van PRO8 op vrijdag 2 september was een prachtig
feest met:
....... waarderende woorden van oud-collega's Jan Vesters
(De Plakkenberg), Margreet Keizer (PON), Wieneke Reith
(Emmausschool Arnhem) en de voorzitter van de RvT Floor Wissing,
........ een inspirerende lezing door prof. Margriet Sitskoorn,
........ en prachtige cadeaus in de vorm van een gigantische
verzameling bouwsteentjes van Lego/Duplo en € 2.600,-- voor het
Gambiaproject van PRO8 / de stichting Buganala
........ een super optreden van de Cabo-band : de Caboriginals".
Dit alles vormde een spetterend einde van een mooie carrière!
Iedereen hartelijk dank daarvoor.
Geert Gerritsen
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PON: werk aan je
persoonlijke
ontwikkeling
In het schooljaar 2016-2017
biedt het PON een groot
aantal workshops aan.
Leerkrachten kunnen kiezen
uit negen verschillende
workshops, voor schoolleiders zijn er drie workshops.
Het doel van elke workshop is
de deelnemer een stap
verder te helpen in zijn/haar
persoonlijke ontwikkeling.
Er wordt gewerkt in kleine
groepen zodat er ruimte is
voor individuele inbreng.
Meer informatie vind je op
www.loopbaancentrum-og.nl

Vacature
Er is een nieuwe vacature
geplaatst op de website van
loopbaancentrum Oost
Gelderland: Leerkrachten
voor de PON-flexpool bij
diverse scholen in diverse
plaatsen. Een aantal collega’s
vanuit PRO8 hebben deze
mobiliteitskans al eerder
aangegrepen om zich te
oriënteren op andere
scholen.
De vacature staat open voor
alle sollicitanten.
Ga naar de vacaturepagina
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Afscheid Lucie Helmink
Op 27 september heeft Lucie Helmink
in kleine kring met directeuren en
CABO-collega’s afscheid genomen van
PRO8. Op 3 oktober is ze met haar man
Rob op de fiets vertrokken naar Le Havre. Daar gaan ze begin
november met de boot naar Zuid Amerika om een lange en
langdurige fietstocht door Zuid-Amerika te starten.
Brigitte Nijenhuijs werkt sinds 1 oktober volledig op het
bestuurskantoor. Hierdoor ontstond een vacature op de scholen in
Bronckhorst. Ina Baars is als opvolgster van Brigitte benoemd.
We wensen hen veel succes.

Ontwikkelingen op de scholen
Ook dit jaar zijn er op scholen diverse ontwikkeltrajecten gestart.
In elke nieuwsbrief willen we jullie informeren over deze trajecten.
Vier scholen ( Octa, Dichterbij, St. Bernardus en de Roncalli) zijn
gestart met KUNSTKR8. Hierbij een tekst vanuit de nieuwsbrieven
aan de ouders.
Onze school wil kinderen breed vormen: niet enkel de kennisvakken
zijn belangrijk, juist ook de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
We willen kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen,
zelfbewust te zijn, flexibel, creatief. Dat wat CITO niet kan meten,
verdient ook aandacht, vinden wij.
Daarom zetten wij, samen met andere PRO8 scholen in op meer
kunsteducatie op school.
Dat doen we met een prachtig en inspirerend project uitgevoerd
door de Gruitpoort.
Onze leerkrachten volgen trainingen en worden op de werkvloer
begeleid door professionele kunstdocenten.
Leerkrachten ontwikkelen eigen lessen in theater, dans, beeldend en
mediacreativiteit en leren hoe zij deze inspirerend kunnen geven
waarbij het creatieve proces minstens zo belangrijk is als het
resultaat.
Er is veel aandacht voor aansluiting bij wereldoriëntatie. Zo wordt
creativiteit een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs.
Waarom?
Creativiteit helpt kinderen om te worden wie ze willen én kunnen
zijn.
En ook… omdat creativiteit het onderwijs nóg zoveel leuker kan
maken.
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Gambiareis

Fietsregeling

Op 12 november vertrekken
er weer een aantal collega’s
naar Gambia. Het reisgezelschap bestaat uit 12
personen.
Naast het bestuur van
Buganala, (Geert Gerritsen,
Hans Varenhout, Remko
Brinkhuis en Marjolijn
Gerritsen) gaan vanuit PRO8
de volgende collega’s mee:
Ilse Sieveking (Galama),
Ellen van Gessel (Galama),
Hanneke Holtslag
(Dynamiek), Patricia van
Megen en Lucy Hermsen.
Vanuit Isala Silvolde gaan
Pascalle van Reenen en
Marijn Dijkman mee in het
kader van het internationaliseringsproject van
de school.

Voor het aanvragen van de
fietsregeling is een aanvullend
formulier nodig, te weten
‘Aanvulling op de akte van
benoeming/aanstelling’.

Van de reisgenoten wordt
verwacht dat zij zich als
ambassadeur gaan verbinden
aan het project en zo
mogelijk activiteiten
organiseren voor de
projecten in Gambia.

Charmain Wenneker van de Cabo zal medewerkers die in 2016 al
een fiets hebben aangevraagd, verzoeken om het extra formulier
alsnog in te vullen.
Het formulier kun je vinden op SharePoint, onder PRO8 algemeen,
beleidsnotities, protocollen en regelingen, map personeel.

Lerarenregister
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het
inrichten van een verplicht Lerarenregister.
Vanaf 2026 moeten leerkrachten in het basis- en voortgezet
onderwijs verplicht in een register van docenten met een
bevoegdheid staan. Het verplichte register is bedoeld om de positie
van docenten te versterken. Er bestaat echter nog wel de nodige
kritiek op de plannen. Zo willen de oppositiepartijen eerst het
lerarentekort oplossen. Staatssecretaris Dekker is gevraagd
hiervoor een plan te maken.
Het is de bedoeling dat de Eerste Kamer voor de jaarwisseling het
lerarenregister ter stemming heeft gebracht.

Een hele fijne
herfstvakantie!

Tijdens dit verblijf zullen o.a.
ook de legosteentjes worden
overhandigd.
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