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PRachtig
Gambia
Daltonbasisschool De Leer in
Hengelo en basisschool
De Boomgaard in Braamt
hebben weer actie gevoerd
voor onze scholen in Gambia.

De gelden worden door
Stichting Buganala ingezet
voor de verschillende
scholen.

Neem een kijkje op de
www.buganala.nu of meld je
aan via Facebook voor de
laatste ontwikkelingen.
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Formatie 2017-2018
Er zijn tot tweemaal toe vacatures verspreid onder de collega’s van
PRO8. Al die vacatures zijn vervuld, deels met collega’s die op de
scholen bij PRO8 werken en deels door collega’s die vanuit de PONpool aan PRO8 zijn verbonden.
Opnieuw zijn er vacatures. Dat heeft te maken met het vertrek van
een aantal collega’s naar een functie buiten PRO8 of omdat
collega’s met keuzepensioen gaan. Deze vacatures (o.a.
Gaanderwijs) worden deze week verspreid via het Loopbaancentrum van het PON. Mochten PRO8 collega’s willen reageren,
dan kan dat uiteraard. We maken deze stap om te voorkomen dat
we in een later tijdstip nog steeds onze schoolformaties niet
afgerond hebben. Hou de site van het Loopbaancentrum dus in de
gaten!
Naast de vacatures voor leerkrachten is er ook een vacature voor
directeur van De Pannevogel. Susette Seevinck gaat de stichting
verlaten en gaat werken op het Stedelijk in Zutphen als teamleider
van de bovenbouw. Susette heeft de afgelopen tweeënhalf jaar
met veel verve en ambitie samen met het team gebouwd aan
De Pannevogel. Nu is het tijd voor een nieuwe stap voor haar en we
wensen haar natuurlijk veel succes! Ook de vacature voor directeur
is o.a. verspreid via het Loopbaancentrum.

Innovatietraject modern montessori
Montessorischool De Pas gaat volgend schooljaar een
innovatietraject modern montessori van AVE.IK doen.
Het is een scholing op maat (verdieping) voor leerkrachten die
reeds een montessoridiploma hebben en voor leerkrachten die het
NMW montessoridiploma basisbekwaam willen halen. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Stofke Striekwold. In
overleg met je directeur kun je je opgeven bij secretariaat@pro8.nu
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PO in Actie
In het nieuws komen regelmatig berichten over actiegroep ‘PO in
Actie’. Vanuit de organisatie kwamen vragen: sluit PRO8 zich aan?
Binnen het directieteam hebben we de discussie gevoerd. Staan we
(volledig) achter het manifest dat PO in Actie op haar website heeft
staan?
Een reactie per actiepunt:
We zijn het van harte eens met de oproep om het salarisverschil
met het Voortgezet Onderwijs te verkleinen.

Hoofd P&O
De afgelopen jaren blijkt dat
personeelszaken steeds een
belangrijker aspect is in de
organisatie. Reden om op
zoek te gaan naar een
gespecialiseerde collega voor
dit gebied in de organisatie.

De actiegroep richt zich ook op de werkdruk. Ook dát is voor PRO8
een onderwerp waar we bij de invoering van de CAO 2014-2015 stil
hebben gestaan. We hebben daar afspraken over gemaakt, zoals
over de lesgebonden opslag, over het aantal werkbijeenkomsten,
over de urenverdeling over het jaar, zodat pieken vermeden
kunnen worden en voert het team gesprekken om elkaar scherp te
houden en te helpen. Als onderwijsmensen willen we steeds meer,
raken we enthousiast en sluipen er toch activiteiten in, die we
misschien anders of niet zouden moeten doen. Ook kunnen we
elkaar wijzen op slimme oplossingen of anders werken.
PO in Actie richt zich op het ziekteverzuim. PRO8 zal in het nieuwe
schooljaar het nieuwe ziekteverzuimbeleid en de mogelijkheden om
personeelsleden daarin te ondersteunen in een aantal centrale
bijeenkomsten onder de aandacht brengen.

Vanaf 1 september a.s. komt
Janine Scherpenkate onze
stichting versterken als
hoofd P&O.
Ze zal werken vanuit het
bestuurskantoor in
Doetinchem voor 0,6 wtf.
De ondersteuning zoals die
nu is vanuit de CABO blijft
gehandhaafd.
We wensen Janine veel
succes en werkplezier
binnen PRO8.
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We maken ons als PRO8 zorgen om het verwachte lerarentekort en
willen uiteraard dat er in tijden van ziekte óf uitstroom van collega’s
nieuwe collega’s zijn.
PRO8 heeft kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel, dus heeft
zich aangemeld bij de actie, omdat we het eens zijn met de
actiepunten. De wijze waarop we de acties gaan ondersteunen en
óf scholen op 27 juni meedoen aan de prikactie wordt op
schoolniveau vastgesteld. Uiteraard met een goede communicatie
naar MR en ouders.

Salarisstrook
We gaan ervan uit dat je regelmatig jouw salarisstrook controleert.
In Youforce kun je terecht voor een uitleg van de salarisstrook.
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