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PRachtig 
 

Begrijpend lezen 

Suzan Knuvink, leerkracht 

groep 7 op basisschool 

Gaanderwijs heeft de 

afgelopen twee jaar de 

Master Leren & Innoveren- 

teacher leader, gevolgd.  

Op dit moment is ze bezig 

met het afstuderen. Als een 

van de opdrachten heeft 

Suzan een artikel geschreven 

over begrijpend lezen.  

We mogen van haar dit 

artikel met jullie delen (zie 

blad 3). Dank daarvoor!  

En veel leesplezier! 

 

Onderwijsgesprek 
In de Gruitpoort wordt op  

17 april a.s. in het kader van 

de onderwijsgesprekken een 

gesprek gevoerd met Luk de 

Wulf. Een inspirerende 

spreker met aandacht voor 

talentontwikkeling, zowel 

voor de kinderen als voor 

volwassenen. Lees meer 

 

Deelname is 

gratis. Inloop 

om 19.30 uur 

start om 20.00 

uur. 

 

 

Aanmelden is noodzakelijk via 

info@gruitpoort.nl  

 

 
 

 

Formatie 2019-2020 
In de voorjaarsvakantie kondigde Minister Slob aan dat scholen in het 

primair onderwijs eerder meer geld krijgen om de werkdruk te verlagen. 

Tot op heden is er nog geen officiële brief ontvangen, dus we weten nog 

niet op welke wijze we deze mededeling kunnen gaan uitvoeren.  

Dat er voor schooljaar 2019-2020 een extra bedrag per school 

beschikbaar komt, is uiteraard wel duidelijk. 

 

Er is duidelijkheid over welke collega’s in de mobiliteit willen.  

Helaas kunnen we niet aan alle verzoeken voldoen, omdat er geen  

ruimte is bij andere scholen. Iedereen die een mobiliteitsverzoek heeft 

ingediend, ontvangt een (schriftelijke) terugkoppeling. 

 

Professionalisering 

Bij de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar hoort ook de 

voorbereiding voor de professionalisering. Toegevoegd als bijlage het 

formulier waarmee je de individuele professionalisering kunt aanvragen. 

We zien nu al dat de gidsen binnenkomen, dus het verzoek is om je te 

gaan oriënteren, in overleg met je directeur. Ons streven is zoveel 

mogelijk aanvragen te honoreren, wees er dus op tijd bij! De kosten van 

professionalisering worden bovenschools gedragen. Om overzicht te 

houden is het van belang dat iedereen een eigen formulier invult. Tot 

uiterlijk 1 juni 2019 kun je je aanvraag via de directeur indienen. 

 

Lerarenbeurs 
Voor sommige opleidingen kun je een lerarenbeurs aanvragen.  

De aanvraagperiode voor komend schooljaar loopt vanaf 1 april tot en 

met 30 juni 2019. Meer informatie staat op www.duo.nl.  

 

Inspectie 

Op 10 mei start het inspectiebezoek aan PRO8 volgens het nieuwe 

onderzoekskader (www.onderwijsinspectie.nl).  

Vanuit een bestuursgesprek zal de inspectie 4 scholen bezoeken om het 

beleid zoals we dat in PRO8 voeren te verifiëren. Welke scholen bezocht 

worden is nog niet duidelijk; dit wordt op 10 mei afgesproken. Daarnaast 

zullen gesprekken gevoerd worden met directeuren, GMR en RvT. 

https://www.gruitpoort.nl/events/2405/het-onderwijsgesprek-brand-talent-niet-op.html
mailto:info@gruitpoort.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.gruitpoort.nl/events/2405/het-onderwijsgesprek-brand-talent-niet-op.html
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Nieuwe website  

PRO8 en alle scholen krijgen 

een nieuwe website. Het 

design van de website is 

ontwikkeld door BS Connect 

en het ziet er prachtig fris en 

vernieuwend uit. We zijn nu 

gestart met het vullen van de 

PRO8 website. Daarna volgen 

gefaseerd de schoolwebsites. 

 

Nieuwe leden RvT 
De raad van toezicht van 

PRO8 heeft 2 nieuwe leden: 

Marieke Salemink en Sjoerd 

Boom. Van harte welkom bij 

PRO8.  

 

PRIVACY/IBP 
Kom binnen! 
Stel je eens voor dat je als 

bezoeker in je eigen klas-

lokaal of in andere school-

ruimtes rondkijkt.  

Wat zie je als je daarbij een 

privacy-bril opzet? 

Kom je zaken tegen waar je 

zelf en als team afspraken 

over wilt of moet maken? 

Hoe zorgen we er op school 

en binnen PRO8 voor dat we 

gastvrij zijn, privacy in acht 

nemen en het werkbaar 

houden? 

 

 

Zonnepanelen Het Rondeel 

 

 

 

Bekwaamheidsdossier - HRM ontwikkelingslijn OinO 
Professionalisering is niet alleen het volgen van een cursus of seminar. 

Ontwikkeling staat gedurende jouw gehele loopbaan centraal. Voor PRO8 

zijn wij in samenwerking met OinO gestart met de inrichting van de HRM 

ontwikkelingslijn. Dit instrument is in ieder geval voor het onderwijzend 

personeel de vervanging van het bekwaamheidsdossier (voormalig 

Cosmo). Ook zal dit instrument de plek zijn voor het verwerken van de 

jaargesprekken, waarbij reflectie, feedback, zelfassessments, 

lesbezoeken onderdeel zijn van jouw professionalisering.  

Binnenkort hoor je via de directeur meer over de start van het gebruik 

van dit instrument. 
 

RvT-GMR 
De Raad van Toezicht en de GMR ontmoeten elkaar twee keer per jaar. 

Er komen dan o.a. onderwerpen ter tafel die gelden voor beide 

geledingen. Afgelopen keer hebben we gezamenlijk op basis van 

stellingen gesproken over Focus op Visie. In dit document staat de visie 

van PRO8 en in de bijbehorende speerpunten staat omschreven op welke 

wijze we de visie vormgeven.  

De informatie van deze avond wordt gebruikt als input voor de nieuwe 

schoolplanperiode. Ook intern begeleiders en directeuren hebben tijdens 

een gezamenlijke bijeenkomst informatie hiervoor aangeleverd. 

 

Opbrengst zonnepanelen PRO8 scholen 
De totale verwachte productie van alle zonnepanelen-installaties is 

jaarlijks 108.515kWh. In 2017 hebben deze gezamenlijk 102.573 kWh 

geproduceerd. In 2018 was de opbrengst 118.575 kWh.  

Sinds de inbedrijfstelling in 2016 

is er 344.517 kWh opgewekt. De 

installaties hebben sinds 

oplevering gemiddeld 4 % boven 

verwachting gepresteerd.  

In 2017 is er 68.724 kp CO2 

uitstoot vermeden door het 

opwekken van hernieuwbare 

energie. Sinds de oplevering 

(eind 2015) is dit 151.381 kg. In 2018 is er 79.445 kg CO2 uitstoot 

vermeden door het opwekken van hernieuwbare energie.  

Dat is genoeg om 34 gemiddelde huishoudens een jaar lang van groene 

stroom te voorzien. Er zouden 6.284 bomen moeten worden geplant om 

in 10 jaar dezelfde hoeveelheid CO2 uit de lucht te verwijderen.  

Er is voldoende energie opgewekt om ca. 600.000 km te rijden met een 

kleine elektrische auto. 

 

Lucy Hermsen 

Voorzitter college van bestuur 
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Master Leren & Innoveren, Suzan Knuvink 

 

 



Schooljaar 2018-2019 1 april 2019 
 

 

PROminent 6 4 

 

 

 

 

 



Schooljaar 2018-2019 1 april 2019 
 

 

PROminent 6 5 

 


