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PRachtig
Vacatures
Van de volgende scholen zijn
vacatures toegevoegd:
 De Boomgaard
 Dichterbij
 De Pas
 Roncallischool

Reageren?
Stuur je sollicitatiebrief met
CV onder vermelding van de
schoolnaam vóór 17 mei a.s.
naar secretariaat@pro8.nu

Vacatures 2017-2018
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwbrief is er opnieuw de
mogelijkheid om te solliciteren op diverse vacatures binnen PRO8.
Omdat de tijd begint te dringen, verzoeken we jullie om vóór
17 mei a.s. te reageren op deze vacatures.
Degenen die gereageerd hebben zullen in de week erna benaderd
worden.
De vacatures waarop we geen reacties hebben gehad, worden op
de vacaturesite van het Loopbaancentrum geplaatst voor alle
collega’s met een vast contract binnen het PON-werkgebied.

Een kijkje bij een van onze scholen: de Pastoor

Speelpleinen
Op diverse scholen wordt
gewerkt aan de inrichting van
een uitdagend speelplein
voor de kinderen.
Zo is bij basisschool Octa een
mooi buurtplein gerealiseerd.

Galamaschool op weg naar …
De Pastoor Galamaschool in ’s-Heerenberg wil zich ontwikkelen tot
een school waar leerlingen:







zelfstandig zijn
actief betrokken zijn
zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces
samenwerken
mediawijs zijn
ICT vaardig zijn.

Een van de middelen die we gebruiken om bovenstaande doelen te
bereiken is het programma MOO: Mijn Omgeving Online:
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draait volledig in de Cloud
integratie met basispoort
iedere leerling eigen inlog (ook voor thuis)
leerkracht kan voor een groep(je) leerling of individuele
leerling opdrachten klaar zetten
duidelijke structuur en overzichtelijk dashboard.
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Enkele mogelijkheden van MOO:




Subsidiecheck
Ieder schoolbestuur krijgt via
de reguliere bekostiging
middelen voor professionele
ontwikkeling van de
medewerkers. Daarnaast zijn
er verschillende subsidies.
Vul via de website
https://nooituitgeleerd.leraar
.nl/ enkele vragen in en kijk
voor welke subsidie jij in
aanmerking kunt komen.

wereldoriëntatie door een samenwerkingsopdracht
wereld in getallen-software - huiswerk maken de profielpagina
opdrachten klaarzetten voor leerlingen.

Met behulp van het innovatiebudget hebben we 75 chromebooks
kunnen aanschaffen. We zijn in oktober 2016 gestart met het
volledig digitaal werken met WIG voor de groepen 5 t/m 8.
Ook de andere programma’s uit basispoort worden op de
chromebooks verwerkt.
Groep 8 gebruikt de chromebooks ook voor de werkstukken en
spreekbeurten.
In het nieuwe schooljaar gaan we starten met het gebruik van de
chromebooks in groep 4.
We gaan dan in de groepen 5 t/m 7 verder met de ontwikkelingen
naar werkstukken/spreekbeurten/weektaak op de chromebooks.
Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn erg enthousiast over
MOO en het werken met chromebooks.
Kom gerust eens een kijkje nemen!

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
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