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PRachtig
Kwaliteitszorg
De afgelopen maand hebben
zowel basisschool Octa als de
Mariabasisschool een bezoek
gehad van de inspectie in het
kader van het nieuwe
inspectietoezicht.
In dit toezicht kan de school
zich meer dan voorheen zelf
presenteren. De inspecteur
wil graag op de hoogte
gebracht worden van de voor
de school zelf belangrijke
items. Hij bezoekt groepen
samen met een collega van
de school, voert gesprekken
met kinderen, ouders,
directie, IB en team.
Uiteraard heeft de inspecteur
zich van te voren
georiënteerd door het lezen
van verschillende
documenten.
De bezoeken verliepen
prettig en het beeld van de
inspectie kwam overeen met
het beeld van de school.
Het oordeel was positief.

Vacatures 2017-2018
Met deze nieuwsbrief verspreiden we een aantal interne vacatures.
Voor 15 april is bekend wie er benoemd zijn.
Vervolgens worden de eventuele vervolgstappen geïnventariseerd
en - indien van toepassing - voor alle medewerkers via de volgende
nieuwsbrief vermeld.
Het betreft nu 7 interne vacatures bij PRO8:
- Montessorischool De Pas in Doetinchem:
2 vacatures met een werktijdfactor van 0,6 tot 1. Afhankelijk van
de kandidaten zal gezocht worden naar een goede verbinding
met de werktijdfactor.
- Mariabasisschool in ’s-Heerenberg:
een vacature voor 1,0 wtf voor de midden-bovenbouw.
- Basisschool Octa in Doetinchem: een vacature voor 0,4 wtf.
- St. Jozefschool in Azewijn: een vacature voor 0,4 wtf.
- Basisschool Roncalli in Zeddam:
een vacature voor 0,6 wtf voor de bovenbouw.
- Gaanderwijs in Gaanderen:
een vacature voor 0,4 wtf, voor een intern begeleider.
Wil je reageren op een vacature?
Stuur dan voor 29 maart a.s. een reactie naar secretariaat@pro8.nu
onder vermelding van de schoolnaam van de betreffende vacature.
De procedure wordt op schoolniveau uitgevoerd. Na de gesprekken
zal de directeur een voordracht doen aan Lucy Hermsen, die
vervolgens een besluit neemt.
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Per 1 augustus zullen de
schoolbezoeken van de
inspectie eens in de vier jaar
op deze wijze plaatsvinden.
Ook het toezicht op het
bestuur zal veranderen.
Binnen PRO8 wordt ook onze
wijze van kwaliteitsbeleid
daarop aangepast.
Lees meer over het
vernieuwde inspectietoezicht.

Lerarenbeurs
De lerarenbeurs is vanaf
1 april 2017 weer aan te
vragen. Lees meer over de
lerarenbeurs op
www.rijksoverheid.nl en
www.duo.nl

Bouwzaken
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Werken in de pool
Daarnaast is er de mogelijkheid om te gaan werken in de pool van
het PON voor twee jaar. In die twee jaar blijf je op de loonlijst van
PRO8 en kun je ervaring opdoen op verschillende scholen, zowel
PO, S(B)O als verschillende concepten. Je kunt je oriënteren op je
verdere loopbaan.
Bekijk de advertentie op www.loopbaancentrum-og.nl
Na die twee jaar is het de bedoeling dat je weer uitstroomt en op
één van de PON scholen gaat werken.

Overig mobiliteit 2017-2018
Binnen de begroting van PRO8 voor het schooljaar 2017-2018 is er
ruimte voor inzet van personeel voor 4 fte.
Op basis van de uitkomsten van de studiedag ‘Passend onderwijs =
Goed onderwijs’ van IB en directie op 9 februari jl. worden plannen
gemaakt over de inzet van deze 4 fte. Eind april verwachten we hier
meer duidelijkheid over te hebben.
Het inzetten van deze 4 fte heeft als doel om de plannen voor goed
onderwijs vanuit de studiedag vorm te gaan geven.

Gaanderen
Zoals het er nu naar uitziet
zal het nieuwe gebouw in
Gaanderen net voor de
zomervakantie opgeleverd
worden.
Dat betekent dat Gaanderwijs
daadwerkelijk in het nieuwe
schooljaar kan gaan starten in
een prachtig nieuw gebouw.

Gambia
Meer weten over de
allerlaatste ontwikkelingen
van onze projecten in
Gambia? Neem een kijkje op
www.buganala.nu of op
facebook
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Instroomgroep basisschool Dynamiek
Het is voorjaar!
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