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PRachtig 
 

Formatie 2020-2021 
In de afgelopen weken is er 

gewerkt aan de formatie van 

de scholen in relatie tot de 

verschillende mobiliteits-

wensen en loopbaan-

trajecten. We zijn nagenoeg 

klaar en de directeuren  

zullen hierover binnenkort 

communiceren. 

  

Corona info 
Al gezien in SharePoint: de 

speciale corona info pagina?  

 

Professionalisering 
In de planning stond het 

inrichten van de PRO8-

academie voor de 

professionalisering. Dat is 

niet helemaal gelukt.  

Daarom ontvang je nu bij 

deze PROminent een 

aanvraagformulier 

professionalisering voor het 

schooljaar 2020-2021.  

Overleg met je directeur over 

het indienen van een 

aanvraag. De inleverdatum is 

5 juni 2020. 

 

Antwoord op veel gestelde 

vragen vind je in de FAQ op 

SharePoint. 

 
 

 

TOPPRESTATIE! 
Wat is het fijn dat de scholen afgelopen maandag weer aangepast open 

konden gaan. Leerkrachten, kinderen en ouders waren blij dat de scholen 

mochten starten. Het vereiste de afgelopen periode veel veerkracht om 

eerst het thuisonderwijs vorm te geven en om nu de school weer te 

openen binnen de gestelde regels en protocollen van de RIVM. De start 

op onze scholen is goed gegaan. Kinderen en ouders wisten wat er van 

hen werd verwacht.  
 

Het voelt ook vreemd om met de helft van de kinderen te werken, met 

deels thuisonderwijs en deels onderwijs op school, om afstand te 

bewaren, geen ouders in de school etc. Over een tijdje zullen er 

misschien aanpassingen nodig zijn. Ik heb er vertrouwen in dat dat weer 

gaat lukken. 
 

Toch zijn ook een aantal punten die ik wil delen: 

a. Denk je dat je besmet bent met het coronavirus, neem dan direct 

contact op met je directeur. Die zal vervolgens via het bestuurs-

bureau de bedrijfsarts benaderen voor het laten uitvoeren van een 

test. Het bestuur meldt eventuele besmettingen bij de GGD. 

(Factsheet testen op corona – Rijksoverheid) 

b. We moeten waakzaam en alert blijven. Ik verzoek je dringend de 

bekende maatregelen (handen wassen, 1,5 meter afstand, hoesten/ 

niezen in elleboog etc.) heel serieus te blijven nemen.  

Als eerste in het belang van je eigen gezondheid, maar zeer zeker 

ook voor je collega’s en de kinderen én zij die kwetsbaar zijn.  

c. De komende week zullen we onderzoeken of er nog aanvullende 

zaken zijn die we centraal moeten oppakken. 

d. Er zijn vragen over kamp, musical, testen, rapporten, schoolreisje 

etc. De directeuren zullen hierover samen overleggen en wellicht 

komen daar mooie ideeën uit.  

Ze worden gedeeld! 
 

Voor nu: DANK JE WEL voor je inzet!  

 

Met hartelijke groet,  

Lucy Hermsen, voorzitter College van Bestuur 

 

https://pro8.sharepoint.com/SitePages/Home.aspx
https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-testen-op-corona-van-medewerkers-in-speciaal-basisonderwijs-en-kinderopvang
https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx

