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KERSTGROET      

Wat Telt Echt? 
 
Juist rond Kerst zijn wij hier mee bezig. 
Even stil staan bij wat écht telt in het leven.  
Ook bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar: 
deed 2018 er toe? 
En wat telt écht in 2019? 
 
Wat écht telt is een vraag die je alleen voor jezelf kunt 
en moet beantwoorden. Voor de één is dat 
oprechtheid, voor de ander oog voor je naasten.  
Of de toekomst van kinderen.  
Of iedere dag genieten van het leven.  
Of zinvol werk. 
Of lees het gedicht dat een meisje van de Meerpaal in 
Lemmer mij liet lezen: 
 

 
 
 
Fijne dagen allemaal en een mooi 2019! 
Alex Peltekian 
 
 
 
 
 
 

NIEUWJAARSBORREL 10 JANUARI 2019 

Op 10 januari zien we jullie graag in het Atrium in Sneek 
om samen te proosten op het nieuwe jaar!  
Het programma ziet er als volgt uit:  
15.30-16.00 uur: ontvangst met koffie/thee  
16.00-17.00 uur: ontspannen vermaak (graag tijdig 
aanwezig, deur sluit om 16.00 uur)  
17.00-18.00 uur: gezamenlijke toost op 2019 
  
Tegen inlevering van de voucher “a gift for you” 
ontvang je bij vertrek het nieuwjaarspakket. De 
voucher heb je reeds ontvangen of ontvang je nog voor 
de kerst van jouw directeur. Vergeet je voucher niet op 
10 januari!  

 
Adres Atrium Sneek:  
Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek  
 
Parkeertip: 
Veemarktplein (€ 2,00)  
 

 
 
 

FUSIE NIEUWS 

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat 
Gearhing en Odyssee (openbaar onderwijs in Sneek en 
Harlingen) verkennende gesprekken voeren over de 
kansen van een nauwe samenwerking of fusie. 
Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om te 
bezien of een fusie kansrijk is of juist niet. Eind 
november is dit onderzoek afgerond. 
Dit onderzoek is vervolgens eind november afzonderlijk 
gepresenteerd aan de Gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraden en beide raden van toezicht van 
Gearhing en Odyssee, alsmede aan de directeuren en 
medewerkers van de beide servicebureaus. 
De GMR’en van Gearhing en Odyssee en de beide RvT’s 
hebben vervolgens formeel ingestemd met een 
fusietraject. 
In januari 2019 zullen de eerste formele stappen 
daartoe gezet gaan worden. 
 
Roel en Alex 
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WERKGROEP WAT TELT ÉCHT 

Hoe zie je in de scholen dat wij werken aan “Wat telt 
écht onderwijs”?  
Hoe zie je zelfsturing terug in de klas? Deze vragen en 
de praktische uitwerking ervan, daar houdt de 
werkgroep (die op de Gearhing dag in juni is 
samengesteld) WTE zich mee bezig.  
Er zitten 10 leerkrachten uit verschillende OT’s in, die 
met elkaar inhoud geven aan de stapsteentjes van de 
praatplaat.  
 

 
“Als we niet kunnen vertellen waarom we 
het doen, dan doen we het niet” 
Juf Suzanne, leerkracht de Wynbrekker – Oosterzee  
 
Dus wat we ook bedenken, ontwikkelen en ontwerpen, 
we hebben daarbij altijd deze zin in gedachten. Het 
wordt dus niet ‘meer werk’ maar vooral ruimte creëren 
om dat te doen wat écht telt!  
 

LEERnogMEER IN 2019/2020 

Het jaar is alweer bijna voorbij, het schooljaar nog niet! 
In de komende maanden kun je nog veel leren bij de 
workshops van Leermeer.  
Opgeven kan natuurlijk ook nog. Kijk voor het aanbod 
op jullie tafelkalender. 
En het is alweer tijd om vooruit te denken. Wat zou je 
in het nieuwe schooljaar willen leren? Of wat wil je aan 
een ander leren of laten zien?   
Laat het ons weten en wij doen ons best om er ook in 
het volgende jaar weer een prachtig aanbod samen te 
stellen. Mailen kan tot 20 januari 2019 naar 
rixt.dijksma@gearhing.net  
 

DENK MEE MET OCW!  

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) vindt nauw contact tussen beleidsmakers en de 
onderwijspraktijk belangrijk. Ze betrekken graag de 
onderwijsprofessionals die dagelijkse op school bezig 
zijn met de praktijk. Zij organiseren meerdere keren per 
jaar een  'Praktijkspiegel'. Deze OCW’ers, die zelf ook 
voor de klas staan, nodigen collega-leraren uit om 
tijdens deze sessies mee te praten over actuele 
beleidsthema’s. 
Wil jij ook meedenken en meepraten met OCW. Schrijf 
je dan in voor de mailinglijst via  
www.leraar.nl/denkmeemetocw 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSIDIEREGELING BEWEGINGSONDERWIJS 

Groepsleerkrachten die de post-initiële leergang 
bewegingsonderwijs willen volgen, komen in de jaren 
2019 en 2020 in aanmerking voor subsidie. Dit is een 
van de afspraken uit de actualisatie van het 
sectorakkoord PO. Er is jaarlijks €3 miljoen beschikbaar, 
genoeg voor ongeveer 
750 leerkrachten. Ook 
groepsleerkrachten die 
in februari 2019 met de 
opleiding willen starten  
komen in aanmerking 
voor subsidie.  
 
De subsidie is niet alleen bedoeld voor de opleidings-
kosten, maar ook voor reiskosten en kosten voor 
studiemateriaal. Per leerkracht kan maximaal €4200 
worden toegekend. Het aanvraagformulier en meer 
informatie over de regeling is binnenkort te vinden op 
de website van DUO 
Om gemotiveerd te blijven en de bevoegdheid ook 
voldoende in praktijk te kunnen brengen verdient het 
de aanbeveling om na het behalen van de bevoegdheid 
tenminste 0,2 fte te besteden aan bewegings-
onderwijs. Je geeft dan dus ook bewegingsonderwijs 
aan andere groepen dan de ‘eigen’ groep. Dit draagt bij 
aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op 
school. 
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