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Stilstaan 

 
Afgelopen dinsdag bleek dat André van Gessel in de nacht van 

maandag op dinsdag plotseling is overleden.  

André heeft jaren op Dichterbij gewerkt en werkte sinds ruim  

twee jaar op Dynamiek. Zijn partner Lieke werkt op Dichterbij. 

 

We kennen André als een betrokken collega, met veel aandacht 

voor collega’s en kinderen. Een verbinder in de teams waar hij 

heeft gewerkt met oog voor de leerlingen en hun ouders. 

 

Er is verwarring, ongeloof en verdriet als een collega er “zomaar” 

niet meer is. Het zal tijd vragen om ons dat te realiseren en om  

het verdriet een plek te geven. 

 

Ik wens Lieke en de familie veel sterkte en kracht toe.  

Dat wens ik ook de collega’s van Dynamiek en Dichterbij en de 

collega’s, die de afgelopen jaren met André gewerkt hebben. 

  

 
Lucy Hermsen 

Voorzitter College van Bestuur 
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PRachtig 
Koninklijke 

onderscheiding 

Wij feliciteren van harte 

Wout Derksen, bestuurder 

van Het Timpaan met zijn 

koninklijke onderscheiding! 

Lees meer 

 

 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is 

Sander 

Bossema, 

woonachtig 

in Beek In de 

prachtige 

bosrijke 

omgeving. Ik heb een 

vriendin en twee dochters 

Lyn 10, Lea 7 en zoon Justin 

17. Ik ben per 1 oktober in 

dienst als medewerker 

Facilitaire Zaken en 

Huisvesting. Dit ligt in het 

verlengde van mijn vorige 

baan, waar ik 12 jaar facilitair 

en ICT beheerder ben 

geweest. 

Je kunt mij wakker maken 

voor sushi en eigen gemaakt 

Thom ka kai, de Formule 1 of 

een heerlijke koud biertje op 

het terras. 

ik zal jullie de komende tijd 

zeker een keer tegenkomen 

als ik alle scholen ga 

bezoeken samen met Geert 

Gerritsen of Harry Laan. 

Voortgang fusie Het Timpaan 
In de zomervakantie is het bericht via DUO gekomen dat de 

minister in kan stemmen met de voorgenomen fusie. Concreet 

betekent het dat m.i.v. 01-01-2021 Het Timpaan één van de 15 

scholen van PRO8 zal zijn.  

Een aantal collega’s neemt vanuit het Timpaan al deel aan de 

leerkringen binnen PRO8, waardoor de intensivering van de 

samenwerking nu al op gang komt. 

Op 1 januari 2021 gaat Wout Derksen met pensioen.  

Op vrijdag 2 oktober ontving Wout de koninklijke onderscheiding 

als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten in 

het onderwijs. 
 

PRO8-dag 2021 

De PRO8-dag in 2021 had een feestelijke dag moeten worden 

omdat dat de eerste officiële schooldag is voor de collega’s van 

Het Timpaan binnen PRO8. Helaas kunnen we geen grote 

gezamenlijke activiteiten organiseren i.v.m. het Corona-virus.  

Een werkgroep buigt zich over de vraag: wat kan wél op die dag? 

We willen de dag toch een feestelijke tintje geven binnen de 

mogelijkheden. We houden jullie op de hoogte. 

 

Medewerker Facilitaire zaken en Huisvesting 

Met ingang van 1 oktober is Sander Bossema als facilitair 

medewerker verbonden met PRO8. We wensen hem veel succes 

binnen onze organisatie. Hij wordt op dit moment ingewerkt door 

Harry Laan en Geert Gerritsen.  
 

Ventilatie 

Een belangrijk onderwerp in het nieuws is de ventilatie van de 

scholen. Ook vóór de corona-pandemie was dit een belangrijk 

onderwerp van gesprek. De eerste screening van de school-

gebouwen is gereed en brieven voor ouders en personeel zijn 

gemaakt. In de komende periode wordt voor de betreffende 

scholen een vervolgonderzoek gestart. 
 

Wat een bijzondere start van schooljaar 2020-2021 

Dank voor jullie inzet en creativiteit om het onderwijs voor onze 

leerlingen te blijven vormgeven. Het is daarbij goed te merken dat 

in de scholen nog steeds veel aandacht is voor het naleven van de 

maatregelen. Helaas zijn we ook binnen PRO8 geconfronteerd met 

besmettingen van ouders en een klein aantal collega’s.  

We wensen hen van harte beterschap! Laten we hopen dat met de 

effecten van de nieuwe maatregelen de besmettingen afnemen.  

Voor nu ik wens jullie vooral een ontspannen herfstvakantie toe. 

 

https://www.oostgelre.nl/actueel/nieuws/uitreiking-koninklijke-onderscheiding-aan-de-heer-wg-derksen-uit-lichtenvoorde

