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PRachtig 
 

Het Timpaan 
In het onderzoek naar een 

intensivering van de samen-

werking met Het Timpaan, 

zijn de MR van Het Timpaan 

en een afvaardiging van de 

GMR van PRO8 de afgelopen 

week bij elkaar geweest om 

nader met elkaar en met 

elkaars organisaties kennis te 

maken. 
 

PRO8-dag 2020 

 

In navolging van de PRO8-dag 

kunnen jullie binnenkort  

een eigen team poster 

verwachten op basis van de 

input die jullie hebben 

geformuleerd. We hopen dat 

hiermee de gemaakte 

afspraken geïmplementeerd 

kunnen worden. 

 

Workshop 

Executieve functies  
Wil jij de executieve functies 

van je leerlingen verbeteren? 

Doe mee met de workshop 

op 31 maart 2020. 

Aanmelden voor 6 maart bij 

j.beker@pro8.nu  

 
 

 

Formatie 2020-2021: vrijwillige mobiliteit 
De begroting is vastgesteld door de Raad van Toezicht en bij de 

GMR besproken. Dat betekent dat we de formatie voor 2020-2021 

kunnen gaan voorbereiden. De maand februari zal gebruikt 

worden om de verschillende schoolformaties door te spreken op 

basis van de begroting en het bestuursformatieplan. 

De eerste stap is het inventariseren van de verzoeken van 

vrijwillige mobiliteit. Je kunt hiervoor het bijgaande nieuwe 

formulier invullen. Ook als je al een eerdere aanvraag hebt 

gedaan, vragen wij je om het nieuwe formulier in te vullen. 

Graag voor 17 februari 2020 bij je directeur inleveren.  

 

Inventarisatie belangstelling deelname PAGO 

Dit schooljaar willen wij het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek (PAGO) aanbieden. Dit is een vrijblijvend onderzoek 

waarbij ingezoomd kan worden op de fysieke en mentale 

gezondheid. Vanuit ons gezondheidsbeleid is het waardevol dat 

iedereen gezond, gemotiveerd en gekwalificeerd zijn/haar werk 

kan blijven uitvoeren. 

 

Op voorhand willen wij inventariseren of er vanuit het personeel 

behoefte is aan het ‘volgen’ van een PAGO waarbij er een keuze 

gemaakt kan worden uit: 

1. fysiek onderdeel (dit kan ook bij de eigen huisarts en via de 
zorgverzekering) 

2. mentale gezondheid toetsen incl. persoonlijk actieplan waarbij 
het accent ligt op energie, balans en investeren in de positieve 
kant van werk.  

Informatie over de uitkomsten op persoonsniveau wordt niet met 
de werkgever gedeeld. 
 

Graag voor 17 februari 2020 bij je directeur aangeven of je 

interesse hebt en welk onderdeel (of beide onderdelen) je 

voorkeur heeft.    

PRO8 dag 

https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FProfessionalisering%2FWorkshop%20Executieve%20functies%20PRO8%2031%2D3%2D2020%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FProfessionalisering
mailto:j.beker@pro8.nu
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Pensioenregeling 

2020: wat verandert 

er voor jou? 
Een beknopte uitleg staat op 

http://www.cabo.nl/nieuws/  

 

Voorwaardelijk 

pensioen 
Was je op 31-12-2005 en  

1-1-2006 in dienst bij een ABP 

werkgever en blijf je 

onafgebroken in dienst bij 

een ABP werkgever tot  

1-1-2023 of tot aan het 

moment waarop je je ABP 

pensioen in laat gaan? Dan 

kun je wellicht een 

tegemoetkoming krijgen voor 

het vervallen van de 

prepensioenregeling FPU.  

Dit wordt voorwaardelijk 

pensioen genoemd. 

Op jouw Uniform Pensioen 

Overzicht staat of je recht 

hebt op voorwaardelijk 

pensioen.  

Kijk op www.abp.nl 

 

 

Antwoord op veel gestelde 

vragen vind je in de FAQ op 

SharePoint. 
 

Nieuwe software? 

Check! 
Ga je op school een nieuwe 

app, tool of methode 

gebruiken?  

Dan is een ICT check en 

mogelijk ook een privacy-

check noodzakelijk.  

Hiervoor kun je terecht bij ICT 

beheer. 

 

 

Uitrol bekwaamheidsdossier en digitaal 

gesprekkencyclus OinO 

De PRO8 Academie is tot nu toe alleen bekend vanwege de  

e-learning modules op ICT gebied. 

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de inrichting van de 

HRM ontwikkelingslijn waarbij je de inlogcode van de PRO8 

Academie gebruikt om: 

1. je bekwaamheidsdossier bijhouden (gegevens COSMO 

overzetten). Daarmee voldoe je aan de wettelijke 

kaders rondom lerarenportfolio en lerarenregister;  

2. digitale gesprekkencyclus inclusief POP formulier om het 

jaargesprek met jouw directeur te voeren. 

Via deze handleiding worden jullie stap voor 

stap meegenomen hoe de digitale 

gesprekkencyclus werkt, je het wachtwoord 

opnieuw kunt aanvragen of je account kunt 

activeren. De komende maanden zal jouw 

jaargesprek dan ook voor het eerst via deze 

tool plaatsvinden.  

Met deze ontwikkeling zorgen we ook dat de personeelsdossiers 

gedigitaliseerd worden in een veilige omgeving. 

 

Let op: Nieuwe medewerkers hebben als het goed is recentelijk via 

academies@derolfgroep.nl een verzoek tot inloggen ontvangen. 

Deze mail kan ook in je spam staan of in de tab onbelangrijke mail 

(SharePoint benaming). Kijk daar goed naar. 

Zijn er of blijven er inlogproblemen dan kun je rechtstreeks 

contact leggen met de helpdesk van Rolf-Academie (mailadres 

staat in de handleiding). Over de inrichting van de PRO8 Academie 

worden jullie op een later tijdstip geïnformeerd.  

Via de Academie kun je vooralsnog géén cursussen boeken, maar 

geldt voorlopig de “oude” routing. 

 

30 en 31 januari 

De twee stakingsdagen zijn op verschillende wijze 

ingevuld. Er is al veel te lezen geweest in de 

mailings van 30 en 31 januari.  

Op dit moment wordt 

nagedacht op welke wijze we de input 

van m.n. de onderwijsgesprekken kunnen 

verwerken tot mogelijk een bericht aan 

ouders, maar kan wellicht ook leiden tot 

nieuwe gesprekken en/of veranderingen 

binnen de scholen. 

 

PRO8 onderwijsfilm  

http://www.cabo.nl/nieuws/
https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/soorten-pensioen/keuzepensioen/voorwaardelijk-pensioen.aspx
https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx
https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel%2FPRO8%20handleiding%20voor%20medewerkers%20digitale%20gesprekkencyclus%20definitief%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel
mailto:academies@derolfgroep.nl
https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx
https://pro8.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel%2FPRO8%20handleiding%20voor%20medewerkers%20digitale%20gesprekkencyclus%20definitief%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBeleidsnotities%2C%20protocollen%20en%20regelingen%2FPersoneel
https://vimeo.com/388437483
https://vimeo.com/388437483
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Buganala –  

school Ebo Town 
 

De oude bankjes van de 

Roncalli school zijn goed 

overgekomen in Gambia.  

 

Op de foto’s zie je de oude 

situatie en de bankjes zoals 

die nu geplaatst zijn.  

 

 

Ook het raam is vergroot en 

er is een ventilator geplaats, 

zodat er wat verkoeling is. 

Daarnaast zijn de toiletten 

gerenoveerd.  

Gemiddeld zitten er 50 

kleuters in dit lokaaltje! 

 

 

Playing for Success 

De Graafschap   
Heb je de nieuwe website van 

PFS De Graafschap al gezien? 

 

 

 

 

Het team van De Pas heeft 31 januari een bezoek gebracht aan de 

Stadskamer en Marjolein Vermeulen heeft een terugblik 

geschreven. 

 

Onze tweede stakingsdag stond in het teken van 

oplossingsgericht denken en het werken aan 

positieve verbindingen. Sinds dit schooljaar zijn 

wij samen met de Stadskamer aan het onderzoeken 

wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Op De Pas 

geloven wij dat we samen de maatschappij 

vormen. Wij geloven dat er voor iedereen ruimte en aandacht is, 

waarbij het belangrijkste is dat mensen in hun kracht worden gezet. 

Op school ervaren wij dat er veel te doen valt waar niet altijd 

genoeg handen voor zijn, denk bijv. aan het begeleiden van kleine 

groepjes kinderen voor extra activiteiten of het onderhouden van de 

schooltuin. En daar ontstaat een prachtige 

winwin-situatie.  

Bij de Stadskamer zijn er veel mensen met 

allerlei talenten en kwaliteiten die enkel een 

plekje zoeken waarbij zij deze talenten in 

kunnen zetten. Zodoende zijn wij gestart met een 

pilot waarbij deelnemers van de Stadskamer een 

ochtend ondersteunen in 1 van onze groepen 

3/4. Zij spelen met de kinderen smartgames, 

doen leesopdrachten of helpen de kinderen met andere taken. Ook 

zijn de huisframes van de huishoeken in de kleutergroepen gemaakt 

door deelnemers van de Stadskamer. 

Het is een prachtig participatieproject wat echt nog in de 

kinderschoenen staat, we leren bij, stellen bij en ontdekken samen 

wat werkt en niet werkt. Eén van de ervaringen die we tot nu toe 

hebben opgedaan is dat de drempel voor mensen soms net te hoog 

is om de stap naar onze school te maken.  

Dus op onze tweede stakingsdag hebben 

wij dat omgedraaid en zijn wij naar de 

Stadskamer gegaan. Onder het genot 

van een kop koffie hebben we samen 

spelletjes gespeeld en elkaar beter leren 

kennen. Een stap om nu weer op verder 

te bouwen. Vanuit positieve 

verbindingen iets voor elkaar kunnen 

betekenen.  

 

Want de maatschappij, dat zijn wij! 

 

 
 

https://www.playingforsuccessdegraafschap.nl/
https://www.playingforsuccessdegraafschap.nl/

