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PRachtig 
Afscheid 

directieleden 
 

Op het einde van dit 

schooljaar maakt Margo 

Oudendijk gebruik van 

keuzepensioen.  

Henk Wijnholts vertrekt op 

de Mariabasisschool en zal 

tot einde van het kalender-

jaar werkzaamheden  

verrichten op de St. Jozef-

school. Aansluitend maakt 

hij gebruik van keuze-

pensioen.  

 

Henk en Margo van harte 

bedankt voor jullie inzet op 

de PRO8 scholen! 

 

Vertrek collega's 
We nemen dit jaar ook  

afscheid van andere 

collega's die óf met 

(keuze)pensioen gaan óf 

een nieuwe uitdaging 

buiten PRO8 aangaan. 

Ingrid, Frits, Klaas, Dolf, 

Thea, Ria, Daniëlle, Anniek, 

Dafne, Lia en Melissa veel 

succes en hartelijk dank 

voor jullie inzet! 

 

 

 

 
 

 
 

Beste collega's 
 

Wat een bijzonder jaar sluiten we a.s. vrijdag af. 

Een jaar waarin we steeds geprobeerd hebben om onze leerlingen 

dichtbij onderwijs te geven, ook al moest het online. En wat is dat 

met verve gelukt. Het onderwijs werd aangepast en de leerlingen 

waren in beeld. De leerlingen kregen hun aandacht en als het 

onderhouden van het contact wat lastig was, dan zorgden jullie 

ervoor dat het op een andere manier tot stand kwam. 
 

Een jaar  waarin onze leerlingen op didactisch niveau zijn 

 gegroeid, maar vooral ook op andere gebieden. 

Een jaar  met nog steeds veel contact met ouders. 

Een jaar  waarin wij fikse stappen gezet hebben als het gaat om 

 ICT-vaardigheden. 

Een jaar  waarin we ons zorgen maakten over de gezondheid van 

 collega’s, van leerlingen, van onze naasten en onszelf. 

Een jaar  waarin we afscheid moesten nemen van naasten en zelfs 

 van twee collega’s. 

Een jaar  dat een appèl deed op onze veerkracht, creativiteit en 

 inventiviteit. 

Een jaar  waarin we soms op ons tandvlees liepen, maar ook trots    

                 mogen zijn op de stappen die we gemaakt hebben. 

  

Het was ook een jaar waarin we elkaar minder zagen, waardoor 

vanzelfsprekendheden en informele gesprekken niet meer 

plaatsvonden. Want dat is voor ons, onderwijsmensen, belangrijk.  

De persoonlijke contacten veranderden, (team)vergaderen via een 

scherm gaat nu eenmaal anders. 

  

Hoe fijn is het dan, dat de meesten van ons inmiddels zijn 

gevaccineerd, waardoor we elkaar weer meer zien en dat we 

samen het jaar kunnen afsluiten. Tegelijkertijd stijgt het aantal 

besmettingen fors en dat betekent opnieuw bezorgdheid en 

aanpassingen doen wellicht zelfs voor de gemaakte vakantie-

plannen. 
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Welkom nieuwe 

collega's 

 
Op de Pastoor 

Galamaschool zal Xandra 

Baas de directietaken 

tijdelijk overnemen. 

Roy Schippers wordt de 

nieuwe directeur van de 

Mariabasisschool.  

 

 

 

Het NPO geeft ons de 

mogelijkheid om voor 

komend schooljaar nieuwe 

collega’s te ontmoeten.  

Na dit schooljaar worden 

de schoolplannen 

aangescherpt op basis van 

de ontwikkelingen op 

schoolniveau.   

 

Van harte verwelkom ik 

alle nieuwe collega’s. 

 

 

 

 

 

Op 13 augustus zullen we weten hoe het basisonderwijs voor 

schooljaar 2021-2022 weer kan openen. Met jullie hoop ik dat we 

door kunnen gaan, zoals we nu geëindigd zijn. 

  

In schooljaar 2021-2022 gaan we aan de 

slag met het plan voor de inzet van het 

Nationaal Programma Onderwijs. De 

plannen die gemaakt zijn zien er 

indrukwekkend uit. In grote lijnen zie ik in 

de volgende trend: “Van samen werken aan 

het oplossen van de leerstofvertraging, 

naar samen op zoek en implementeren van 

duurzame ontwikkelingen in de wetenschap dat de financiële 

middelen voor 2,5 jaar beschikbaar zijn”.  

Wat een uitdaging! 

  

Ik wil jullie allen van harte bedanken voor jullie inzet en 

betrokkenheid. En ik wil speciaal onze onderwijsondersteunende 

collega’s danken. Zij hebben faciliterend zorg gedragen dat de 

scholen goed bleven functioneren, ook al hadden zij niet de 

directe verantwoordelijkheid voor leerlingen. 

  

Dit is de laatste PROminent, die ik zal schrijven.  

Op 1 augustus neemt Bart van der Ent als voorzitter college van 

bestuur mijn taken over. 

 

Ik kijk terug op goede jaren bij PRO8 en ben trots op onze 

organisatie: een organisatie die we samen maken, samen 

ontwikkelen en samen borgen.  

Daarom heb ik het vertrouwen dat PRO8 in de volgende fase een 

goede onderwijsorganisatie en werkgever in de Achterhoek zal 

blijven.  

  

Voor nu wens ik jullie een zonnige, heerlijke vakantie toe, waarin 

je relaxt, ontspant en op adem komt.  

En wat mij betreft graag tot ziens op 23 september. 

 

Het gaat jullie goed! 

 

Met hartelijke groet,  

 

Lucy Hermsen,   

Voorzitter college van bestuur 

 

 
 


