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PRO8 kan zich vanaf 20182019 opleidingsbestuur
noemen. Vanaf het nieuwe
schooljaar zullen bijna alle
scholen in clusters samenwerken en studenten van
Iselinge gaan begeleiden.
We zijn erg blij met deze stap
omdat hierdoor een
versterking van het Samen
Leren plaats gaat vinden.
Nieuwe scholen / mentoren
zullen in de laatste week van
de zomervakantie de eerste
mentorbijeenkomsten gaan
volgen.

We hebben dit jaar 11 aanvragen ontvangen voor de vrijwillige
mobiliteit. Zoals ook vermeld in de vorige nieuwsbrief betekent het
niet dat we alle aanvragen kunnen honoreren. De komende twee
weken gaan we alle collega’s die vrijwillige mobiliteit hebben
aangegeven, informeren over de stand van zaken betreffende hun
persoonlijke wensen. Concreet betekent het dat we eerst uitgaan
van de vrijwillige mobiliteit en vervolgens
worden de nog niet vervulde vacatures op de
website van het Loopbaancentrum Oost
Nederland geplaatst. Mocht je op de hoogte
willen blijven van die vacatures, abonneer je
dan op Vacature alert van het
Loopbaancentrum.

Professionalisering
2018-2019
In het voorjaar komen de
diverse scholingsbrochures
weer op de scholen binnen.
Zoals elk jaar zullen we
binnenkort het aanvraagformulier voor schooljaar
2018-2019 verspreiden via de
nieuwsbrief. Na overleg met
de directeur kan dit formulier
ingevuld worden. Aanvragen
worden op schoolniveau
verzameld en door de
directeur verzonden aan het
bestuursbureau.
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Zoals al eerder aangegeven hebben we een aantal vacatures
omdat de scholen geen afdracht meer hoefden te doen voor het
Vervangingsfonds. Daar is nu nog extra geld bijgekomen: middelen
in het kader van het verminderen van de werkdruk.
Elk team moet samen met de directeur overleggen over de inzet
van deze middelen.
Reden om goed na te denken wat elke school nu precies nodig
heeft, zodat het op teamniveau specifiek ingevuld kan worden.
Voor onze stichting is er een totaalbudget van € 400.000.-beschikbaar voor schooljaar 2018-2019.
De plannen hebben de instemming van de personeelsgeleding van
de MR nodig.
Naast de middelen voor de werkdruk komen
er ook extra middelen vrij voor kleine
scholen. In onze stichting zijn dat
De Boomgaard en de St. Jozefschool.
Ook deze middelen zijn bestemd voor
schooljaar 2018-2019 en zullen in dit geval
ten goede komen aan de genoemde scholen.
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De burgemeester
bezoekt De Leer in
Hengelo
Donderdag 15 maart kwam
mevrouw Besselink, de
burgemeester van de
gemeente Bronckhorst, op
bezoek bij De Leer.
De burgemeester kwam de
school bewonderen en heeft
in bijna alle groepen
rondgekeken. De kinderen
van de onderbouw waren
nogal onder de indruk van
de ambtsketen van de
burgemeester.

Zij konden haar hier wel goed
aan herkennen! ‘U bent de
burgemeester!’ was namelijk
het eerste dat enkele
kinderen riepen, toen de
burgemeester groep 1
binnenstapte.
De kinderen van groep 8
hebben de burgemeester
enkele vragen gesteld.

Het ging hier over politieke
partijen en het verschil
tussen landelijke en
gemeentelijke politieke
agenda’s. Daarnaast vroegen
de kinderen in de bovenbouw
zich af wat een burgemeester
eigenlijk verdiende, zij gingen
vervolgens zelf op zoek
naar het antwoord!
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Ontwikkelingen binnen PRO8
Op dit moment zijn er binnen PRO8 een aantal ontwikkelingen die
onze aandacht vragen.
AVG/IBP
Met ingang van 25 mei 2018 wordt verwacht dat we in het kader
van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en IBP
(InformatieBeveiliging en Privacy) beleid hebben gemaakt en de
eerste stappen hebben gezet. Een werkgroep bestaande uit ouders,
leerkrachten en GMR-leden werkt onder leiding van Patricia van
Megen en Martin Meinders de diverse aspecten uit.
De grootste uitdaging zit vooral in onze gedragsverandering,
waarbij we zorgvuldig omgaan met de privacygegevens van
kinderen en volwassenen. Jullie worden op de hoogte gehouden.
Veiligheidsbeleid
Het veiligheidsbeleid wordt geëvalueerd en aangescherpt.
Identiteit
Directeuren hebben een kadernotitie geformuleerd in het licht van
de levensbeschouwelijke identiteit.
Kwaliteitsbeleid
Als gevolg van het huidige toezichtkader wordt het bestuur eerst
bezocht door de inspectie en wordt op basis van dat bezoek een
aantal scholen bezocht. Reden om met elkaar het kwaliteitsbeleid
van de stichting en dus van de scholen tegen het licht te houden.
Tegelijkertijd onderzoeken we of de schoolaudits voldoen aan de
door PRO8 geformuleerde doelen.
Duurzame inzetbaarheid
De plannen worden nader uitgewerkt en besproken in het
directieteam.
Gebouwen en beheer
Pleinen worden veranderd, schilderwerkzaamheden worden
uitgevoerd, nieuwe meubels in hallen zorgen voor uitdagende
werkplekken voor leerlingen.

Griep en vervanging
De afgelopen weken waren veel collega’s en kinderen door de griep
geveld. Dat was zeker te merken op de scholen door de zieke
collega’s, zieke kinderen en het tekort aan invallers. Ik wil iedereen
van harte danken voor de inzet ook in deze periodes.
Voor nu wens ik dat iedereen binnenkort kan gaan genieten van
een lang Paasweekend!
Lucy Hermsen,
voorzitter college van bestuur
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