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PRachtig
Gaanderwijs
We kijken met veel plezier
terug naar de start van
Gaanderwijs. Wellicht zijn er
de komende maanden
momenten waarop je een
bezoekje kunt gaan brengen.
Op dit moment wordt de
laatste hand gelegd aan het
buitenterrein.

Afscheid
Er zijn momenten waarop je stil wordt en waarop je met lege
handen staat.
In de afgelopen 14 dagen hebben drie collega’s afscheid moeten
nemen van hun man.
We wensen Marijke, Babette en Foek heel veel sterkte toe en
wensen hen toe dat herinneringen een troost kunnen bieden.
Als collega’s kunnen we enkel ondersteunen en er voor hen zijn.
Dat geldt ook voor de collega’s van Octa, waar Marijke, Babette
en Foek werkzaam zijn.

Human Dynamics

Workshop
Mijn ABP
Woensdagmiddag
25 oktober a.s.,
van 15.00-17.00 uur
organiseert het
Loopbaancentrum Oost
Gelderland een workshop
‘Aan de slag met mijn ABP’
Lees meer
Aanmelden kan via
m.meijer@loopbaancentrumpo.nl
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De afgelopen weken heeft er drie keer een 24-uurs
professionaliseringsbijeenkomst plaats gevonden in het kader van
Human Dynamics. Inmiddels zijn 6 teams volledig geschoold en van
de andere teams al veel collega’s.
Het geeft inzicht in je eigen wijze van zijn, je handelen en je
communicatie naar volwassenen en kinderen. Maar ook welke
invloed je dynamiek heeft op anderen. We zijn voornemens om in
het voorjaar nog een 24-uurs bijeenkomst te organiseren.
Je kunt je nog aanmelden in samenspraak met je directeur.

Vacatures directie
Sinds het begin van het schooljaar is Wil van Empelen gestart als
directeur op Dynamiek en Meike Nusselder op Dichterbij.
Vanaf 1 januari 2018 start José van Hal op De Pannevogel en
momenteel loopt de procedure voor de St. Bernardus.
Door het vertrek van José is er nu een vacature op Het Rondeel.
Samen met team en MR starten we met de invulling van deze
vacature.
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Gruitpoort online
magazine Kiezen
voor Kunst
Lees meer over mooie
projecten van de Gruitpoort
die in co-creatie en
partnerschap met het
onderwijs ontstaan.
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Directieteam
Elke jaar houdt het directieteam zich met een aantal thema’s bezig.
Voor 2017-2018 staan onder andere de volgende thema’s ter
agenda:
 het nieuwe inspectietoezicht en daarmee het effect op het
kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid;
 ICT beleid;
 het versterken van het aanbod voor jonge kinderen die een
ontwikkelingsvoorsprong hebben.

Verzuimbeleid = Gezondheidsbeleid

PRO8-academie
Iedere medewerker van PRO8
heeft in augustus jl. een email
ontvangen van OinO-Advies
met inloggegevens voor de
PRO8-academie.
Een aantal collega’s heeft zich
al aangemeld. Het is meer
dan de moeite waard om te
starten met de PRO8academie. Log in via
https:pro8.mijneigenacademi
e.nl/accounts/login
Er staat inmiddels ICTscholing klaar. E-learning
modules die niet gratis zijn,
kunnen worden aangevraagd
bij de directeur (bijv. Word,
PowerPoint en Excel).

Vanaf 1 september is Janine Scherpenkate werkzaam op het
bestuurskantoor als Hoofd P&O. Op dit moment bezoekt ze elke
school in het kader van de nieuwe aanpak ziekteverzuimbeleid.
We gaan het beleid aanscherpen en willen de focus meer op
gezondheidsbeleid richten.
In het kader hiervan zijn in overleg met het directieteam vier
bijeenkomsten gepland, waarbij verwacht wordt dat elk
personeelslid één van deze bijeenkomsten bezoekt.
Aan de orde komen o.a. het nieuwe beleid, wat kunnen jullie
van de stichting verwachten en wat betekent dat voor elk
personeelslid. Daarnaast ontvangen we graag tips.
De volgende data en locaties zijn gepland:
Datum

Tijd

Locatie

06-11-2017

19.00-20.30 uur

Basisschool Dichterbij - Doetinchem

16-11-2017

15.30-17.00 uur

Basisschool Dynamiek – Terborg

27-11-2017
30-11-2017

19.00-20.30 uur
15.03-17.00 uur

Roncallischool - Zeddam
Basisschool De Leer - Hengelo Gld

De uitnodigingen volgen later, maar je kunt alvast een moment
in je agenda plannen.

In het voorjaar zijn er open
inschrijvingen (gratis) voor
Gynzy, mediawijsheid en
programmeren gepland.
Nadere informatie volgt in
een volgende nieuwsbrief.

Fijne
Herfstvakantie!!
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