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PRachtig 
 

Wist je dat… 
 De Raad van Toezicht gaat 

jaarlijks op scholenbezoek. 

Elk jaar kiest de RvT een 

aantal scholen uit, zodat in 

een cyclus van vier jaar alle 

scholen zijn bezocht. Dit 

jaar gaan zij op 9 oktober 

naar de Mariabasisschool in 

’s Heerenberg, Het Rondeel 

in Beek en de Roncalli- 

school in Zeddam. 

 De nationale onderwijs-

week is van 30 september / 

5 oktober 2019. 

 En op 7 oktober is het de 

Dag van de leraar. 

 

 Even voorstellen 

Graag wil ik 

mezelf 

voorstellen: 

mijn naam is 

Jikke Beker. Ik heb 11 jaar 

met veel passie als leerkracht, 

rugzakbegeleider en ver-

vangend intern begeleider in 

het basisonderwijs gewerkt. 

Sinds dit jaar werk ik als 

Extern Ondersteuner Gedrag 

bij PRO8. Binnen deze functie 

kan ik mijn ervaringen voor 

de klas, kennis vanuit de 

master SEN en vaardigheden 

als Beeldcoach combineren 

om te ondersteunen bij 

hulpvragen van het team of 

de leerkracht op het gebied 

van gedrag en pedagogisch 

 
 

 

Start 2019-2020 
We zijn inmiddels vier weken aan het werk in schooljaar 2019-2020.  

Dat betekent dat er alweer 1/10 deel op zit!  Een jaar gaat snel en alle 

kinderen zullen inmiddels hun plekje hebben gevonden, het ritme weer 

gepakt. En ook jullie als collega’s hebben weer de focus op de nieuwe 

klas en de ontwikkeling in de school. Zo ook op stichtingsniveau. 

Er zijn er tal van zaken die in gezamenlijkheid worden opgepakt.  
 

Een greep uit het totaal: 

Op het personeelsgebied zal komend jaar de nieuwe wijze van 

gespreksvoering en digitalisering volledig ingevoerd worden.  

Daarnaast gaan we ons dit jaar ook richten op de professionalisering.  

De voorbereiding voor een PRO8-Academie  worden opgestart. 
 

Op onderwijskundig gebied zijn de scholen vooral zelf binnen hun 

schoolplan aan zet. Overkoepelend daarbij is dat er ook dit jaar in het 

kader van de kwaliteitszorg weer interne audits worden uitgevoerd. 
 

Voor het financieel beleid en huisvestingsbeleid zal de nieuwe 

regelgeving aanleiding zijn om ons beleid te toetsen. En we hopen dat we 

dit jaar mooie stappen kunnen gaan zetten voor de huisvesting van de 

scholen in ‘s-Heerenberg. 

 

Voor KunstKr8 is 2020 het laatste subsidiejaar van CMK. We hopen dat 

we cultuureducatie dan verankerd 

hebben binnen het schoolse beleid.  

In het kader van cultuureducatie 

hebben schoolbesturen en gemeenten 

19 september een Mission Statement 

ondertekend. Hierin staat dat het 

belang van cultuureducatie te lezen 

voor de ontwikkeling van kinderen. 

Het Mission Statement staat op de website van PRO8 onder onderwijs, 

cultuureducatie. 
 

Kortom: plannen genoeg! We maken er een mooi jaar van! 
 

Lucy Hermsen 

Voorzitter college van bestuur 

https://www.nationaleonderwijsweek.nl/nationaleonderwijsweek
https://www.nationaleonderwijsweek.nl/nationaleonderwijsweek
https://pro8.nu/onderwijs/cultuureducatie
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klimaat. De hulpvragen kun je 

overleggen met de intern 

begeleider die mij kan 

inschakelen. We maken dan 

samen afspraken over de 

aanpak en werkwijze. 

 

IBP 
Antwoord op veel gestelde 

vragen vind je in de FAQ op 

SharePoint. 

 

Officepakket 

(Word/Excel) en 

SharePoint 

Vanuit SharePoint is het op 

Windows- en Mac-computers 

mogelijk om Word- en Excel-

bestanden rechtstreeks te 

openen in Microsoft Office. 

Op de PRO8-systemen 

gebruiken we daarvoor 

Office365. Iedereen met een 

@pro8.nu account kan dat 

pakket thuis ook installeren: 

gratis!! Handig omdat in de 

loop van 2020 de mogelijk-

heid om vanuit Office 2013 te 

werken met SharePoint komt 

te vervallen. Mocht je hier 

vragen over hebben dan kan 

de ICT-coördinator op school 

jou verder helpen. 

 

 

 

Groen Schoolplein 
Montessoribasisschool De 

Pas is volop bezig met het 

project ‘Een groen school-

plein een goed idee!’  

Neem eens een kijkje op de 

speciale website die hiervoor 

is aangemaakt: 

www.schoolpleindepas.nl  

Inspectiebezoek 
Het inspectiebezoek is afgerond en het rapport is definitief. In de 

verschillende geledingen gaan we het rapport nader bespreken. Interesse 

in het rapport:  www.pro8.nu of in SharePoint Algemeen. 

 

Websites 

Voor de zomer zijn we gestart met de nieuwe websites. De sites van 

PRO8, Gaanderwijs, De Pas, Bernardus en Dynamiek staan al online.  

De andere websites zullen tussen nu en de herfstvakantie online gaan. 

Wellicht nog niet helemaal klaar, maar wel gestart en in een mooi nieuw 

jasje. Overigens kunnen ook veel scholen gevolgd worden via Facebook. 

Het is genieten als je alle schoolactiviteiten kunt volgen en het geeft ook 

ideeën voor activiteiten op je school. 

 

Buganala 

Stichting Buganala heeft een nieuwsbrief 

uitgegeven met daarin de laatste 

ontwikkelingen, o.a. de verbouw van de 

school in Naneto. Ook Buganala gaat de 

website vernieuwen! 
 

Onderwijsgesprek 
De Gruitpoort organiseert met verschillende 

onderwijsorganisaties, waaronder PRO8, 

onderwijsgesprekken. DE MOEITE WAARD! 

Op 10 oktober is het eerste gesprek gepland met Jelle 

Jolles, over het onderwerp: Jongens in een 

Juffenwereld. De toegang is gratis.  

Locatie De Gruitpoort in Doetinchem.  

Aanmelden via info@gruitpoort.nl  is noodzakelijk! 

Ontvangst vanaf 19.30 uur. Start gesprek 20.00 uur. Nagesprek in het 

café 21.30 uur. De volgende onderwijsgesprekken zijn op donderdag  

23 januari 2020 en donderdag 2 april 2020. 
 

Pensioenontwikkelingen 

Het ABP verzorgd frequent nieuwe informatie m.b.t. pensioen-

ontwikkelingen.  

Er is een nieuwe functionaliteit beschikbaar in MijnABP: Helder Overzicht 

& Inzicht. Met deze internetmodule krijg je inzicht in hoe jouw inkomsten 

en uitgaven er later per maand uitzien. 

 

De afgelopen periode worden er vooraankondigingen gedaan ten aanzien 

van mogelijke pensioenverlagingen per oktober 2020. Dit wordt per 

januari 2020 vastgesteld. 

Wat dit voor jou persoonlijk betekent kun je volgen op www.abp.nl en 

door in te loggen op MijnABP. 

Tip: meld je aan voor de ABP nieuwsbrief. 

 

 

https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx
http://www.schoolpleindepas.nl/
https://pro8.nu/over-pro8/documenten
https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=00000000%2D0000%2D0000%2D0000%2D000000000000&id=%2FShared%20Documents%2FInspectie%2F20190819%20Inspectie%20definitief%20rapport%204JO%2D50844%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FInspectie
http://www.pro8.nu/
https://www.buganala.nu/images/St._Buganala_nieuwsbrief_sept_2019.pdf
https://www.gruitpoort.nl/events/115/het-onderwijsgesprek-jelle-jolles-jongens-in-een-juffenwereld.html
https://www.gruitpoort.nl/events/115/het-onderwijsgesprek-jelle-jolles-jongens-in-een-juffenwereld.html
mailto:info@gruitpoort.nl
https://www.pensioenpluim.nl/inspiratie/nieuw-in-mijnabp-helder-overzicht-inzicht/?ns_mchannel=nieuwsbrief-wg&ns_campaign=201907-01&ns_source=helder-overzicht-inzicht&ns_linkname=werkgevers&ns_fee=0
https://www.pensioenpluim.nl/inspiratie/nieuw-in-mijnabp-helder-overzicht-inzicht/?ns_mchannel=nieuwsbrief-wg&ns_campaign=201907-01&ns_source=helder-overzicht-inzicht&ns_linkname=werkgevers&ns_fee=0
http://www.abp.nl/
https://mijn.abp.nl/account/login?TAM_OP=login
https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx

