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PRachtig 
 

 

ABP 
Wist je dat je online enkele 

webinars van het ABP kunt 

volgen? Bekijk het aanbod  

 

 
 

Pakket altijd leren 
Zijn er meerdere onder-

werpen interessant, schaf 

dan het pakket “Altijd Leren” 

aan. Meer informatie tref je 

aan in de link. 

Overleg met je directeur als 

het budget niet toereikend is. 
 

 

 

Mobiliteit en 

KlasMastr 
Ga je na de zomer door  

mobiliteit op een andere 

school aan de slag?  

Pas dan zelf de locatie in 

KlasMastr aan, uitleg zie link. 

De nieuwe directeur kan dan 

meteen met je meedenken in 

het kader van jouw 

ontwikkeling. 

 

 
 

 

 
 

 

Altijd leren met KlasMastr 
Het was een bewogen jaar. Ons vak uitoefenen en het beste 

onderwijs voor onze leerlingen neerzetten heeft veel flexibiliteit, 

doorzettingsvermogen, innovatie en vakmanschap van ons 

gevraagd. 

 

Vanuit de gesprekken die wij bovenschools met jullie persoonlijk 

en/of met de directeuren hebben gevoerd, zien wij mooie 

initiatieven en kansen binnen het onderwijs van de PRO8 scholen. 

Deze initiatieven en kansen krijgen de komende twee schooljaren 

een extra impuls door het Nationaal Programma Onderwijs.  

Heel fijn voor de leerlingen en fijn voor ons om met onder andere 

extra collega’s te mogen gaan werken. Plannen alleen zijn echter 

niet voldoende. Bevlogen vakbekwame professionals maken het 

verschil. Wij willen onze leerlingen het beste onderwijs bieden, en 

wij willen jullie dezelfde ruimte tot ontwikkeling blijven geven.  

 

Wij zijn trots dat we met ingang van het nieuwe schooljaar 40 

nieuwe collega’s binnen de diverse scholen van  PRO8 ontmoeten. 

 

De grote professionaliseringsaanvragen op individueel en 

teamniveau zijn goed gekeurd. KlasMastr wordt daarnaast als 

platform goed ingezet voor praktische opleidingen, e-learning en 

ICT trainingen. Daar zijn wij oprecht trots op. KlasMastr heeft een 

groot aanbod op didactisch, pedagogisch, interpersoonlijk en ICT 

gebied. De individuele portemonnee is tot het einde van het 

kalenderjaar in te zetten. In 2022 volgt een nieuw bedrag op basis 

van de ervaringen en evaluaties van dit jaar.  
 

Ontdek wat er te volgen is in  

“de klasse selectie voor PRO8” 

(geselecteerd aanbod PRO8, PON 

en Éénpitters regio Gelderland) of 

via “alle klassen” (breed aanbod 

Rolfgroep). Kijk rustig rond en 

meld je aan. 

https://www.abp.nl/over-abp/actueel/webinar.aspx
https://pro8.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/Nieuwsbrief%20PROminent/2020-2021/20210628%20bijlagen%20PROminent%207/Leaflet%20Altijd%20leren%20PO.pdf?csf=1&web=1&e=aGmAGq
https://pro8.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/Nieuwsbrief%20PROminent/2020-2021/20210628%20bijlagen%20PROminent%207/Vestiging%20bewerken%20in%20eigen%20profiel%20-%20KlasMastr.pdf?csf=1&web=1&e=m5Dk2L
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Privacywaakhond uit 

kritiek op gebruik 

Google-diensten in 

onderwijs 

Vanuit de AVG zijn 

organisaties verplicht om 

toepassingen zoals ParnasSys, 

maar ook methodes en office 

toepassingen zoals Word en 

Excel te toetsen: gaan ze 

veilig om met persoons-

gegevens?  

 

Een aantal veel gebruikte 

toepassingen is inmiddels 

landelijk onderzocht.  

Hierbij bleken ParnasSys en 

Microsoft op een aantal 

kanttekeningen na ok.  

Ten aanzien van de Google 

office-apps waren er echter 

veel onzekerheden met als 

gevolg dat de PO-raad een 

negatief AVG-advies gaf. 

 

Voor PRO8 heeft dit gelukkig 

geen gevolgen omdat wij niet 

de Google maar de Microsoft 

office-apps gebruiken. 

 

 

 

PROminent maart 2021 stond in het teken van de start van 

KlasMastr. Ondertussen is het platform doorontwikkeld. 

Het bekwaamheidsdossier is in de leerroutekaart onder het 

kopje mijn expertise terug te vinden. Het uploaden van 

ontbrekende informatie zoals cv, diploma’s, certificaten kan nu 

met de uploadfunctie.  

Uitleg werkwijze vind je onder deze link.  

 

Onder mijn leerroutekaart, kopje jouw afspraken tref je de 

jaargesprekverslagen aan en kun je het recent gevoerde gesprek 

uploaden of terugvinden (als de directeur het al heeft 

toegevoegd). 

 

In het kader van je eigen ontwikkeling is het functieboek, Gung Ho 

informatie en het beleidsdocument “IB toekomstgericht” wellicht 

van belang. Je vindt deze in KlasMastr terug als flyer in de “klasse 

selectie van PRO8”.  

 

Best veel informatie, maar het is erg gebruikersvriendelijk en 

praktisch. 

 

 

Met hartelijke groet,  

 

Lucy Hermsen,   

College van Bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pro8.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/Nieuwsbrief%20PROminent/2020-2021/20210628%20bijlagen%20PROminent%207/Mijn%20extra%20expertise%20toevoegen%20KlasMastr.pdf?csf=1&web=1&e=04yYx5

