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PRachtig 
 

Pensioen 
PRO8 is als werkgever ver-

antwoordelijk om pensioen-

communicatie onder de 

aandacht te houden van de 

medewerkers. In PROminent 

zal regelmatig informatie 

worden opgenomen.  

Verder is in SharePoint 

Algemeen -> documenten 

een map Pensioen Informatie 

aangemaakt. 

Lees meer in: ‘Pensioen is te 

belangrijk om er niet eerder 

bij stil te staan’ 

Leren met een WOW factor 

Playing for Success is een 

naschools programma voor 

kinderen van de basisschool 

groep 6 t/m 8 die, om welke 

reden dan ook, een “boost” 

kunnen gebruiken. Het kan 

zijn dat het op school niet 

lekker loopt, het kind niet 

lekker in zijn of haar vel zit. 

Informeer bij de intern 

begeleider van de school naar 

de mogelijkheden. 

 
 

 

Personeelsbeleid 
Op beleidsmatig niveau hebben we de afgelopen periode diverse 

onderwerpen een stap verder gebracht. 

Deze onderwerpen zijn uitvoerig besproken met het directieteam 

en hebben instemming van de personeelsgeleding van de GMR. 

Via de teaminfobulletins en/of teamvergaderingen worden 

onderstaande beleidsdocumenten nader besproken. En uiteraard 

op persoonlijk niveau komen elementen daaruit terug in de 

jaargesprekken en overige personele gesprekken.  

Het betreft de volgende beleidsdocumenten: 

- Promotie/demotiebeleid 

- Ontwikkelingsperspectief onderwijs ondersteunend personeel 

- Gezondheidsbeleid update 

De documenten staan in SharePoint Algemeen, beleidsnotities, 

personeel. 

 

Sponsor gratis Buganala/Gambia  

Vanaf nu is het voor iedereen die Buganala een warm hart 

toedraagt mogelijk om GRATIS te sponsoren via Sponsorkliks of 

Thuisbezorgd.nl.  

Lees meer hierover in de brief van Stichting Buganala op  

pagina 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de website van Bugala is vernieuwd: www.buganala.nu  

 

https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FPensioen%20informatie%2FPensioen%20is%20te%20belangrijk%20om%20er%20niet%20eerder%20bij%20stil%20te%20staan%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FPensioen%20informatie
https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FPensioen%20informatie%2FPensioen%20is%20te%20belangrijk%20om%20er%20niet%20eerder%20bij%20stil%20te%20staan%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FPensioen%20informatie
https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FPensioen%20informatie%2FPensioen%20is%20te%20belangrijk%20om%20er%20niet%20eerder%20bij%20stil%20te%20staan%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FPensioen%20informatie
https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel%2FPRO8%20promotie%20en%20demotie%20beleid%20definitieve%20versie%20september%202019%2Epdf&viewid=00000000%2D0000%2D0000%2D0000%2D000000000000&parent=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel
https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel%2FPRO8%20notitie%20groeiperspectief%20onderwijsassistenten%20naar%20leraarondersteuner%20definitief%2019%20september%202019%2Epdf&viewid=00000000%2D0000%2D0000%2D0000%2D000000000000&parent=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel
https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel%2FPRO8%20Gezondheidsbeleid%20definitieve%20versie%20september%202019%2Epdf&viewid=00000000%2D0000%2D0000%2D0000%2D000000000000&parent=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel
http://www.buganala.nu/
https://www.facebook.com/playingforsuccessdegraafschap/
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Agendatip  
De volgende onderwijs-

gesprekken bij De Gruitpoort 

zijn gepland op  

donderdag 23 januari en  

donderdag 2 april 2020. 

Antwoord op veel gestelde 

vragen vind je in de FAQ op 

SharePoint. 
 

Inzagerecht 

leerlingendossier 
Ouders mogen gebruik 

maken van het inzagerecht in 

het leerlingendossier van hun 

kind. Er wordt hierbij onder-

scheid gemaakt tussen het 

inzagerecht van een ouder 

met of zonder gezag.  

 

Alleen een ouder met gezag 

heeft recht op inzage in het 

dossier van het kind wanneer 

het jonger is dan 16 jaar. 

Ouders zonder gezag hebben 

daar dus geen recht op, maar 

wel op belangrijke informatie 

over het kind, zoals de 

schoolprestaties.  

Dit geldt alleen als het belang 

van het kind hiermee niet 

wordt geschaad. 

 

Bewaartermijnen 

PRO8 is er voor verant-

woordelijk dat (persoons-) 

gegevens gedurende de juiste 

periodes wordt bewaard en 

vernietigd. In de GMR van  

20 juni jl. is de notitie 

Bewaartermijnen vastgesteld. 

Het document staat in 

Sharepoint Algemeen - > 

documenten -> 

beleidsnotities -> Privacy IBP 

 

Het onderwijsgesprek 'Jongens in een 

juffenwereld' door Jikke Beker, extern ondersteuner PRO8 

Jongens in een juffenwereld door Jelle Jolles’, dat is de titel van 

het eerste onderwijsgesprek van dit schooljaar. Wat ik hiervan 

moest verwachten dat wist ik niet maar de titel maakte wat in mij 

los: wat maakt dat het over jongens gaat in een juffenwereld en 

niet over meisjes in de groep bij een meester? Al snel nam Jolles 

ons mee in de verschillen tussen jongens en meisjes, zoals: ‘het 

jongensbrein rijpt in sommige regio’s (veel) trager dan het 

meisjesbrein’, ‘waar zijn jongens en meisjes beter in?’, ‘jongens 

lopen gemiddeld 1-2 jaar achter in het executief functioneren in 

de tienertijd’ en ‘de verschillende 

interesses van jongens en meisjes’. 

Tussendoor deelden drie jongens uit het 

middelbaar onderwijs en zes toekomstige 

meesters, onder begeleiding van 

Wendelien Wouters, op ludieke wijze hun 

ervaringen, ideeën en wensen voor het 

onderwijs. De jongens renden ook nog 

even over het podium, maakten grapjes 

en maakten contact met elkaar tijdens het 

verhaal van Jolles.  

Wat een herkenning: sommige kinderen (jongens) moeten wat 

vaker bewegen, ze willen grappig zijn en stil zijn is voor hen soms 

lastig. Aan het eind deed Jolles aanbevelingen zoals ‘de docent 

hééft en houdt de regie, maak de leerling regie-assistent (in 

opleiding)’, ‘houd rekening met de verschillen in ontwikkeling van 

het jongensbrein’, ‘stimuleer jongens o.a. in zelfreflectie, talig 

redeneren en empathie’. Mijns inziens gelden deze adviezen voor 

alle kinderen en alle leerkrachten, ongeacht het geslacht. Het gaat 

volgens mij over wat elk kind nodig heeft om zich zo optimaal 

mogelijk te ontwikkelen. Jongens zijn inderdaad anders dan 

meisjes en (toekomstige) meesters zijn anders dan juffen. De 

behoefte van eenieder is anders en de ondersteuning dus ook. 

Gelukkig maar, want dat maakt onderwijs als je het mij vraagt het 

mooiste en meest diverse vak! 

 

https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx
https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPrivacy%20IBP%20%28Informatie%20Beveiliging%20en%20Privacy%29%2FPRO8%20Bewaartermijnen%20definitieve%20versie%20mei%202019%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPrivacy%20IBP%20%28Informatie%20Beveiliging%20en%20Privacy%29
https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx
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Beste collega’s, 
 
Graag vragen we jouw aandacht voor het volgende. 

 

De scholen van PRO8 voeren al ruim 11 jaar acties via de stichting Buganala voor scholen in 

Gambia, West Afrika. Het geld dat de leerlingen bijeenbrengen, wordt ingezet voor het bouwen/ 

renoveren van lokalen, bouwen van toiletgroepen en watervoorzieningen, aanschaffen van 

leermaterialen en het trainen van leerkrachten. Het vervoer naar school en de maaltijden worden 

betaald voor een groep dove jonge kinderen. 

 

PRO8-leerlingen krijgen dagelijks goed onderwijs in een prettige en veilige schoolomgeving.  

We willen ook de (kans)arme Gambiaanse kinderen de gelegenheid bieden om naar school te 

gaan en aan hun eigen toekomst en de toekomst van hun land te werken.  

 

Vanaf nu is het voor iedereen die Buganala een warm hart toedraagt mogelijk om GRATIS  

te sponsoren. 

 

Koop voortaan online via Sponsorkliks op de site www.sponsorkliks.com en noteer als  

sponsordoel Buganala of  via de banner Sponsorkliks op de Buganala website (www.buganala.nu). 

Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder 

Bol.com, Coolblue, KLM, Mediamarkt en Booking.com. Elke aankoop bij één van deze bedrijven 

levert voor Buganala een commissie op, terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt.  

Het kost je dus niets extra.  

 

Doe hetzelfde als je een maaltijd wilt laten bezorgen via www.thuisbezorgd.nl.  

Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk, maar nog lekker ook! Wij betalen er vervolgens de 

maaltijden van de dove kinderen mee (dagelijks €10,- voor 70 kinderen). 

 

Alvast hartelijke dank namens de Gambiaanse 

kinderen van onze scholen in Ebo Town, 

Naneto, Brikama en Njaba Kunda. 

 
Namens de stichting Buganala, 

Geert Gerritsen, voorzitter 

 

Namens de PRO8 - scholen, 

Lucy Hermsen, bestuurder 

 

 

http://www.sponsorkliks.com/
http://www.buganala.nu/
http://www.thuisbezorgd.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9318

