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PRachtig
Onderwijsprojecten
In elke nieuwsbrief wordt een
project van één van de PRO8
scholen uitgelicht.
Op de Roncallischool in
Zeddam zijn de collega's
gestart met het project Alles
in 1. Er is enthousiasme bij
alle betrokkenen: kinderen,
ouders en collega's. Lees
meer in de bijgaande
toelichting van Hans
Varenhout, directeur van de
Roncallischool.

Inval in tijden van
krapte
Hadden we jaren te maken
met de zekerheid dat er
bij ziekte een invaller
beschikbaar zou zijn, op dit
moment is dat niet meer
vanzelfsprekend. Allerlei
oorzaken liggen daaraan ten
grondslag. We zijn dan ook
blij dat een aantal collega’s
zich beschikbaar heeft
gesteld voor het invallen op
hun eigen school óf ook op
andere scholen van de
stichting. Dank daarvoor!
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Gambia
De reis naar Gambia is alweer een aantal weken geleden.
De legosteentjes zijn goed ontvangen en de dove leerlingen van de
School for the Deaf in Brikama hebben ons verrast hoe goed zij in
staat waren de bouwtekeningen te lezen. In Jambur hebben de
deelnemers aan de reis lesgegeven op de Basic Cycle School.
Zij hebben samen met onze Gambiaanse collega's een workshop
gevolgd, gegeven door Ady Hoitink.
In Njaba Kunda op de Lower Basic School lag het accent op het
onderwijs voor de kleuters.
Het laatste project van Buganala is de
school bij Ebo Town (Yama Nursery
School). Het was een kennismaking
met deze school. Ook daar is gezongen
en gespeeld met de kinderen.
Op alle scholen zijn schoolmaterialen uitgedeeld én hebben
gymmaterialen betaald vanuit sponsorgelden door Octa.
Meer lezen? Zie www.buganala.nu en Facebook Buganala voor
verslagen en filmpjes.

Begroting en formatie 2017-2018
De begroting 2017 is klaar en dat betekent dat we weten of er op
stichtingsniveau formatieruimte is of dat er sprake is van
boventalligheid. Het goede nieuws is dat er op stichtingsniveau
ruimte is. Dat is vooral te danken aan het feit dat we op de teldatum
"maar" 30 leerlingen minder hadden.
In januari start de formatie voor 2017-2018.
De mobiliteitsformulieren voor schooljaar 2017-2018 zullen dan
verstuurd worden. Nog steeds blijkt dat mobiliteit een basis is voor
kwaliteitsverbetering van het onderwijs en verrijkend voor hen die
er gebruik van maken. Het geeft een enorme impuls. PRO8 zet dan
ook sterk in op vrijwillige mobiliteit. In februari zal meegedeeld
worden welke ruimte er is op de scholen en zullen advertenties
worden opgesteld.
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I-coach
Mijn naam is
Sjoerd Leenen.
Op woensdag
werk ik voor
PRO8 als I-coach.
Ik ga mij vooral bezig houden
met het adviseren van de
directies op gebied van ICT.
Daarbij is bijvoorbeeld te
denken aan onderwijsvernieuwingen of het in kaart
brengen van ICT-vaardigheden van de teams. Steeds
is daarbij de koppeling te
maken tussen het onderwijs
en de techniek. Daarnaast is
het begeleiden en coachen
van ICT-coördinatoren, onder
andere bij het aanpassen van
het ICT-beleidsplan, een
onderdeel van mijn werk.
Ik wil in mijn rol als I-coach
betrokken zijn bij de
verschillende draden
(werkzaamheden) van het
PRO8-web en aanvoelen waar
er iets te gebeuren staat.
Daarvoor is het van belang
dat ik op de verschillende
scholen kom en daar zelf zie
en ervaar wat er nodig is.
De terugkoppeling met ICTbeheer is hierin natuurlijk erg
belangrijk, vanwege de
technische (on)mogelijkheden die sommige wensen
met zich meebrengen.
Naast mijn werkzaamheden
als I-coach, werk ik op
kindcentrum Het Timpaan
als leerkracht van groep 1-2
en ben ik daar de ICTcoördinator.
Ik heb erg veel zin om de
verschillende scholen te
bezoeken en teams te leren
kennen!
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Kerst 2016
Allereerst wens ik een ieder, mede namens de collega’s van het
bestuursbureau, sfeervolle kerstdagen.
Ik realiseer mij steeds weer dat elke medewerker binnen PRO8
regelmatig “het verschil” maakt voor een ander. Dat kan voor een
kind, een ouder of een collega zijn.
Vaak onbewust door een knipoog of een schouderklopje.
Soms bewust, omdat we weten dat we het verschil hebben kunnen
maken door er te zijn voor de ander.
Ik wens jullie allen voor 2017 toe dat je in staat blijft om het verschil
te kunnen maken, maar vooral ook dat je zelf “het verschil” ervaart.

Lucy Hermsen
Voorzitter college van bestuur
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