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PRachtig
Raad van toezicht
Per 1 januari jl. zijn Jorik
Huizinga en Reinier Gosselink
toegetreden tot de raad van
toezicht van PRO8.

Einde papieren
salarisstrook
Alle medewerkers in vaste
dienst van PRO8 ontvangen
de salarisstrook digitaal in de
Youforce portal. Ook de
jaaropgave staat in Youforce.
Enkele medewerkers
ontvangen om uiteenlopende
redenen daarnaast ook nog
een papieren salarisstrook.
Vanaf de maand april 2017
stopt de Cabo met het
verstrekken van een papieren
salarisstrook. Betreffende
medewerkers ontvangen de
strook dan per email.
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Voorjaar 2017
Allereerst wens ik jullie allen een fantastische tulpvakantie.
Een vakantie die door verschillende scholen op hun eigen manier wordt
ingevuld. Voor iedereen geldt: geniet van de vrije dagen, zodat je 20162017 goed kunt afsluiten.
Voor het nieuwe schooljaar worden de plannen gemaakt en de eerste
plannen zijn al in werking gezet. De vacatures voor de St. Jozefschool,
Roncalli, Mariabasisschool, Gaanderwijs, De Pas en Octa zijn vervuld.
Na zo'n eerste ronde betekent het dat er verschuivingen hebben
plaatsgevonden waardoor op andere scholen ruimte is ontstaan.
Mede ook doordat collega's hebben besloten om hun loopbaan te
beëindigen.
Daarnaast is er in de begroting van PRO8 ruimte voor nog eens 5 Fte.
Deze personele ruimte wordt ingezet op alle scholen en moet erop gericht
zijn om ons Passend Onderwijs = Goed Onderwijs te versterken.
Alles bij elkaar betekent het veel personele veranderingen en vooral een
grote impuls voor het onderwijs.
In de tweede helft van mei kunnen jullie opnieuw een aantal vacatures
verwachten.
Naast de plannen op personeels- en onderwijskundig gebied wordt er ook
letterlijk gebouwd aan de scholen. Alle scholen zijn bezocht door Harry
Laan en Geert Gerritsen. Op basis
daarvan zijn plannen gemaakt voor
diverse huisvestingsaanpassingen en
aanpassingen aan de schoolterreinen.
Er wordt geschilderd en verbouwd.
Soms ook met externe bedrijven, maar
veel door Eddy en Herold de mannen van
de onderhoudsdienst. Ook de ICT collega's zijn betrokken bij de diverse
veranderingen op onderwijskundig en technisch gebied van onderwijs.
Kortom, het borrelt en bruist binnen de organisatie!
Lucy Hermsen, voorzitter college van bestuur
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