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PRachtig
Facebookbericht
Marjolein Vermeulen,
leerkracht van De Pas, heeft
nadat het Nationaal
Programma Onderwijs na
Corona bekend was, een
tekst op haar Facebook
geplaatst. Het leverde haar
meer dan 25.000 likes op en
meer dan 5.000 positieve
opmerkingen. Een tekst
geschreven vanuit haar hart!
Met instemming van
Marjolein mogen we het
Facebookbericht delen.

ABP
Wat is voor jou belangrijk als
je nadenkt over je pensioen?
Doe de test op Keuzehulp

pensioen | ABP en weet
binnen een paar minuten wat
je kunt doen. Of speel het
spel De reis van je leven |

ABP

In je postvak...
De komende week zul je in je
postvak een kleine attentie
ontvangen om in te zetten in
de meivakantie en als dank
voor je inzet, je passie en
betrokkenheid waarmee je
het afgelopen jaar het
onderwijs aan leerlingen hebt
vormgegeven.
Dus: hou je postvak in de
gaten!!
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Beste collega's,
In de voorjaarsvakantie werd het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
bekend. De eerste paar dagen raakte ik het spoor een beetje bijster,
omdat ineens zoveel geld beschikbaar komt voor het onderwijs. Begrijp
me niet verkeerd, ik weet dat we heel veel mooie dingen kunnen gaan
doen met het geld. Graag had ik gezien dat we een structurele verhoging
van het onderwijsbudget zouden ontvangen.
Maar toch: Met het geld zorgen we voor extra handen en gaan we
ontwikkelingen in gang zetten die tot nu toe niet mogelijk leken te zijn.
Ik denk bijvoorbeeld aan het anders organiseren van ons onderwijs.
Ontwikkelen kost tijd voor onderzoek en overleg. Dit geldt ook voor tijd
om te leren, om nog meer te professionaliseren, persoonlijk, in teamverband en school overstijgend. De opdracht vanuit het NPO is namelijk
ook dat de ontwikkelingen na 2023 duurzaam ingezet worden.
En er moeten “achterstanden” ingehaald worden. Al is het woord
“achterstanden” nu gelukkig ingeruild voor “vertragingen”. Het klopt dat
er leerlingen zijn die vertragingen hebben opgelopen in het leerproces, er
zijn ook leerlingen voor wie dat niet geldt. En tegelijkertijd
hebben leerlingen ook veel andere dingen geleerd in de
periode dat ze thuisonderwijs ontvingen. Ik geef dan ook
de voorkeur aan 'er is een andere beginsituatie' en daar
stemmen we ons onderwijs op af.
Trots ben ik op jullie, mijn collega’s, die in de tijden van
thuisonderwijs zoveel kennis en kunde lieten zien en nu
weer met veel energie en inzet de leerlingen op school
ontvangen in soms heel onzekere tijden. Ik weet zeker dat we samen een
volgende stap kunnen zetten om conform het NPO plannen te maken
voor het nieuwe schooljaar. In samenspraak met het directieteam
hebben we een spoorboekje gemaakt. Een spoorboekje waarlangs we
stappen zetten tot het maken en uitvoeren van gedegen plannen.
De kaders van het NPO worden steeds duidelijker en het spoorboekje van
PRO8 sluit daar naadloos op aan. Er wordt op dit moment hard gewerkt
aan duurzame plannen vanuit het perspectief dat er ook vanaf maart
2020 mooie ontwikkelingsstappen op verschillende terreinen zijn gezet
door en voor onze leerlingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ons
daar opnieuw weer ten volle voor gaan inzetten.
Met hartelijke groet, Lucy Hermsen, College van Bestuur
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