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PRachtig 
 

Onderwijsgesprek 

online 
Er zijn het afgelopen 

schooljaar enkele bijeen-

komsten geweest waarin 

medewerkers uit het 

onderwijs met elkaar in 

gesprek en debat zijn gegaan 

over diverse onderwerpen in 

de Gruitpoort in Doetinchem. 

Het onderwijsgesprek gaat 

weer door en dit keer met 

het thema ‘Het onderwijs op 

z’n kop’ (onderwijs-

ontwikkeling ten tijde van 

COVID-19). Kijk voor meer 

info op de website van De 

Gruitpoort. Aanmelden kan 

via info@gruitpoort.nl 

 

Professionalisering 
De professionaliserings-

aanvragen voor het komend 

schooljaar zijn door de 

directeuren verzameld en 

ingeleverd. Naast team- en 

schoolontwikkeling is 

persoonlijke ontwikkeling een 

groot goed. De ontwikkeling 

van ons onderwijs is 

afhankelijk van deze 

persoonlijke en professionele 

ontwikkeling van iedere 

medewerker binnen PRO8. 

De komende weken zullen we 

aandacht schenken aan de 

ingezonden aanvragen en 

ontvangt een ieder een 

terugkoppeling. 

 
 

 

 

Het is goed en fijn om te constateren dat we vanaf 8 juni alle 

kinderen weer elke dag onderwijs kunnen geven op school.  

De kinderen hadden er zin in, dat 

blijkt wel uit de reacties van de 

kinderen en in het bijzonder van 

Willem van onze Montessorischool  

De Pas (www.omroepgelderland.nl)  

Ik wens jullie veel succes de komende weken. 

 

Formatie 2020-2021 
De mobiliteitsverzoeken zijn waar passend bij de formatieruimtes 

van de scholen ingevuld. Daarmee hebben we de formaties voor 

het aankomend schooljaar rond en zijn we tevreden over de 

matches die gemaakt zijn. De directeuren kunnen samen met de 

teams verdere invulling aan het werkverdelingsplan gaan geven. 

We wensen alle teams voor schooljaar 2020-2021 een mooi goed 

schooljaar toe! 

 

Vacature medewerker huisvesting en facilitaire 

zaken 
Al jaren zijn Harry Laan en Geert Gerritsen het duo dat gezamenlijk 

de activiteiten in de portefeuille huisvesting en facilitaire zaken 

naar grote tevredenheid uitvoert.  

Beide heren hebben aangegeven dat zij nu écht meer van hun 

pensioen willen gaan genieten.  

Daarom stellen we voor het nieuwe schooljaar een vacature open 

voor de functie medewerker huisvesting en facilitaire zaken via de 

website van het loopbaancentrum van het PON.  

Bekijk de vacature op www.loopbaancentrumoostnederland.nl 

 

Wellicht ken je iemand uit eigen netwerk die interesse heeft in 

deze baan? We zien zijn of haar sollicitatie graag tegemoet! 

 

https://www.gruitpoort.nl/events/155/het-onderwijsgesprek-het-onderwijs-op-zn-kop.html
mailto:info@gruitpoort.nl
https://www.omroepgelderland.nl/gemist?pagina=programma&programma=31&aflevering=43214
https://www.loopbaancentrumoostnederland.nl/vacatures/1665/medewerker-facilitaire-zaken-en-huisvesting-pro8-doetinchem
https://www.omroepgelderland.nl/gemist?pagina=programma&programma=31&aflevering=43214
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Privacy/IBP 

 

Antwoord op veel gestelde 

vragen vind je in de FAQ op 

SharePoint. 

 

Veilig bestanden 

delen via 

‘Microsoft Teams’ 
Zoals we de afgelopen 

maanden hebben geleerd, 

biedt ‘Microsoft Teams’ heel 

veel veilige communicatie-

mogelijkheden. Eén daarvan 

is de Chat. Je kunt daarmee 

snel en eenvoudig een 

communicatiekanaal openen 

met een collega, of met 

iemand buiten de organisatie. 

Wanneer je een Chat hebt 

gestart dan kun je daar via de 

Paperclip of het Bestanden 

menu ook op een veilige 

manier documenten delen. 

Deze kunnen door de ander 

niet alleen worden geopend 

en gedownload, maar zelfs 

worden bewerkt, waarbij jij 

die wijzigingen direct kunt 

volgen/zien. 

Wanneer je het document 

niet langer wilt delen kun je 

het bericht waarin je het 

document gedeeld hebt 

gewoon verwijderen.  

De ander heeft daarmee  

geen toegang meer. 

Binnen een chat kun je alleen 

delen met diegene met wie je 

de chat heb gestart. 

 

Voortgang fusie Het Timpaan 

Het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie is door de stuurgroep 

afgesloten en het rapport ligt nu bij de raden van toezicht en de 

(G)MR-en. Dit rapport zal door allen voor de zomer besproken 

worden en zij zullen aangeven of zij kunnen besluiten tot  

of instemmen met de voorgenomen fusie met ingang van  

01-01-2021. Daarnaast zullen de ouders ook nog geraadpleegd 

worden. 

 

Academie en ontwikkeling 

Sinds dit schooljaar werken we met het 

bekwaamheidsdossier via Mijn Academie.  

Daarin hebben jullie ook het digitale jaargesprek 

kunnen voeren. We willen voor het einde van dit 

kalenderjaar ervoor zorgen dat alle onderwerpen 

die tezamen de persoonlijke ontwikkeling 

ondersteunen en borgen, onder één button terug 

te vinden zijn. Het professionaliseringsaanbod en 

de routing voor (studie)aanvragen gekoppeld aan 

de doelen vanuit het jaargesprek en POP zal aan het eind van 

kalenderjaar 2020 vanuit één platform (de OinO omgeving) 

functioneren.  

Jullie worden in het nieuwe schooljaar meegenomen hoe deze 

omgeving er uit gaat zien. Alles met het doel om sneller en 

eenvoudiger te kunnen werken vanuit één platform.  

 

Professionaliseringsaanbod Samenwerkings-

verband Doetinchem 

Het SWV biedt ook dit jaar professionalisering aan op drie actuele 

onderwerpen: gedrag, ouders en meer/hoogbegaafdheid. Kijk 

voor meer informatie en de brochures op www.swvdoetinchem.nl 

onder Nieuws & Kalender. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Met hartelijke groet,  

 

Lucy Hermsen 

Voorzitter College van Bestuur 

 

 

 

 

https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx
http://www.swvdoetinchem.nl/
https://pro8.sharepoint.com/SitePages/IBP.aspx

