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PRachtig
Het wordt mooi!
In de afgelopen zomervakantie is er opnieuw
gewerkt aan het verbeteren
van schoolgebouwen en
speelplaatsen.
Scholen zijn geverfd, nieuwe
vloeren gelegd, een keuken
geplaatst en elektrische
schoolbellen aangesloten.

Tips gevraagd
Wie heeft er ideeën voor
de PRO8 dag op maandag
7 januari 2019?
Mail je idee naar
secretariaat@pro8.nu

Schooljaar 2018-2019
Beste collega’s,
Vandaag start het schooljaar 2018-2019.
Op alle scholen is er een wijziging in de teamsamenstelling en/of
kunnen we nieuwe collega’s binnen PRO8 verwelkomen. Nieuwe
collega’s zorgen voor nieuwe input en ik wens hen toe dat ze
omgekeerd ook door de collega’s geïnspireerd raken op de nieuwe
werkplek.
Zoals elk jaar zullen de kinderen vandaag met enige spanning naar
school gegaan zijn. Verwachtingsvol naar de nieuwe klas, nieuwe juf
of meester.
In de vakantie heb ik een bezoek gebracht aan het museum
Voorlinden in Wassenaar met o.a. een tentoonstelling van Wayne
Thiebaud. Van hem is het volgende citaat:
“Lesgeven is een belangrijk deel van wat ik doe. Het zorgt ervoor
dat je op een bepaalde manier eerlijk blijft tegenover jezelf en wat
je doet. Als je vervolgens bereid bent te zeggen: Kijk, ik heb geen
antwoorden voor je. Wel kan ik middelen geven om zelf antwoorden
te vinden, om over antwoorden te leren.”
Geboren in 1920 heeft hij al een duidelijke kijk op het ontdekkend
leren, een onderwerp dat bij veel scholen voor het komend jaar op
de agenda staat. Ontdekkend leren, niet alleen belangrijk voor de
kinderen.
Een nieuw schooljaar waarin ik jullie allen, mede namens de
collega’s van het bestuurskantoor, veel succes en (werk)plezier
wens.
Lucy Hermsen,
voorzitter college van bestuur
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Bezoek Madam Isatou N’dow aan PRO8
Geef je op voor een
meeting met Madam
Isatou N’dow en/of
ambassadeur / bezoek
Gambia.

Voor meer informatie:
www.buganala.nu

Reminder Cosmo
Cosmo is een persoonlijk
bekwaamheidsdossier,
waarin je alleen zelf kunt
werken. PRO8 kan als
organisatie niet zien welke
gegevens er in staan, maar
wel of er nog gebruik van
wordt gemaakt.
De ervaring leert dat er
weinig tot geen gebruik meer
van wordt gemaakt.
Daarnaast moeten we in het
kader van AVG alle
personeelsdossiers digitaal
gaan archiveren.
Op basis daarvan zullen we
een andere instrument gaan
gebruiken.
We zijn voornemens om de
dossiers van personeelsleden
te verbinden aan het
administratiesysteem
YOUFORCE/RAET dat al
gebruik wordt bij de CABO.
Informatie hierover volgt nog.
Wel kun je alvast jouw dossier
in COSMO leeghalen en voor
eigen gebruik archiveren.
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Al meer dan 10 jaar heeft PRO8 een bijzondere band met Gambia.
Veel directeuren, maar ook leraren bezochten de projecten van
Buganala en zagen met eigen ogen wat er tot stand werd gebracht
met de sponsorgelden mede door acties
op de PRO8- scholen bijeen- gebracht.
Altijd werden we hartelijk ontvangen op
de verschillende scholen en was er een
boeiend contact met onze Gambiaanse
onderwijscollega’s. Ondertussen gaan de activiteiten van Buganala
door en wordt verder geïnvesteerd in - deels nieuwe - projecten.
Om onze betrokkenheid te onderstrepen en het contact met de
projecten te behouden brengen we regelmatig een bezoek aan
Gambia. In PROminent van juli is een oproep geplaatst om (ook)
ambassadeur te worden en/of mee te gaan met de Gambiareis in
november 2018 (PROminent nr. 8).
Voor het zo ver is brengt Madam Isatou N’dow, directeur van de
lerarenopleiding van Gambia College een bezoek aan Nederland.
Ze verblijft vanaf 8 september één week in de Achterhoek en
bezoekt op maandag 10 september De Boomgaard en Dichterbij.
Op dinsdag 11 september gaat ze naar basisschool Octa en Het
Rondeel. Doel is om te zien hoe jonge kinderen spelen en leren en
deze kennis/ervaringen in Gambia te introduceren.
Na afloop van het bezoek op dinsdag 11 september wordt een
meeting georganiseerd, waarbij Madam N’dow zal vertellen over
het onderwijs in Gambia, haar eerste ervaringen op de PRO8scholen en de betekenis van de steun van PRO8/ Buganala.
Er is gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan tijdens
een drankje en eenvoudig buffet. Het zou fijn zijn als van elke
school 3 tot 4 personen aanwezig kunnen zijn. De bijeenkomst
vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in basisschool Gaanderwijs in
Gaanderen. Een unieke kans om kennis te nemen van het
onderwijs in dit Afrikaanse land!
Opgave graag voor 5 september a.s. via de directeur van je school.
Woensdag 12 september gaat Madam N’dow naar Iselinge
Hogeschool in het kader van een (nieuw) stageproject van
studenten in Gambia. Donderdag 13 september is zij te gast bij
Reinders schoolmaterialen in Oisterwijk om zich te laten
informeren over ontwikkelingsmaterialen voor jonge kinderen.
Op vrijdag zal zij een dag aanwezig zijn op het Almende College –
afdeling Isala te Silvolde. Deze vo-school organiseert jaarlijks
sponsorprojecten voor Buganala en bezoeken met leerlingen de
Buganala-projecten in Gambia.
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