NIEUWJAARSBRIEF

Januari 2016
Nieuwjaarsboodschap
Beste collega’s,

Competentie denken zouden we moeten inruilen voor
Talent denken.

Namens het college van bestuur en de medewerkers op
het bestuurskantoor wensen ik jullie een mooi 2016.

Niet hoe kunnen wij OMGAAN met verschillen,
maar hoe kunnen wij UITGAAN van verschillen.

We gaan 2016 in met beste bedoelingen en wensen.
Het is goed even stil te staan bij 2015 en dan vooral bij
díe momenten die we aan het begin van 2015 niet
hadden voorzien en gewenst.

Einstein heeft eens opgemerkt dat door steeds
hetzelfde te doen, wij niet kunnen verwachten dat de
resultaten anders zullen worden. Laten wij dus in deze
tijden niet hetzelfde blijven doen, dat doet iedereen
om ons heen.

Het afgelopen jaar zijn er binnen Gearhing mensen
ernstig ziek geworden, zijn er collega’s, partners,
kinderen of ouders overleden. Bijna iedere school en
collega heeft hier direct of indirect mee te maken
gehad. Daar aandacht aan geven, is belangrijker dan
wat dan ook. Mijn complimenten voor de collega’s die
ik op dit soort moeilijke momenten zowel menselijk en
professioneel heb zien optreden.

De ontwikkelingen gaan snel, maar verandert er
werkelijk iets? Moeten wij onze leerlingen niet juist
leren om te gaan met veranderingen in plaats van ze de
veranderingen zelf te leren? Hoe ziet hun onderwijs er
dan uit? Het is aan ons, onderwijsmensen, om daar nu
al over na te denken. Noblesse oblige. Als wíj het niet
doen, gaan anderen het weer voor ons doen, zoals zo
vaak in de geschiedenis van het onderwijs. Dus laten
we ook hier de regie gaan pakken. En het sluit aan bij
het motto: je doet dingen door ze te doen!

Een tijd geleden las ik het volgende artikel:
“In dit land behandelen wij lesmethoden als regels
waaraan voldaan moet worden, en hoe beter je er aan
vasthoudt, hoe beter je eraan conformeert, des meer
kans je hebt om te scoren. Innovatie, verbeeldingskracht en creativiteit – zowel cruciaal om het beste uit
een land te halen, als nodig om het beste uit iedere
leerling te halen- hebben geen plaats in ons
onderwijssysteem. Feitelijk zorgen we er voor om de
spirit van ieder kind zo snel mogelijk om zeep te
helpen.”

Nogmaals, de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Alex Peltekian
Voorzitter college van bestuur Gearhing

Dit is geen stuk uit een Nederlandse krant.
Dit is een hoofdredactioneel artikel van de Times of
India.
India is een land van de toekomst, 1,3 miljard mensen,
hunkerend naar onderwijs.
Niet binnen 50 jaar, maar volgens sommigen over 15
tot 20 jaar is India een leidende economie. Het bruist
en het zindert. En wat is daar de onderwijsissue? Meer
aandacht voor verbeeldingskracht en creativiteit!
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NIEUWE LOCATIE
Op 16 december is het bestuurskantoor verhuisd naar
Snekerweg 3, 8701 PZ BOLSWARD.
Hieronder een korte fotoimpressie van onze nieuwe
locatie.

De vergaderzaal
Kleine spreekkamer de
ruimte waar o.a. de
gesprekken met de
arbeids-deskundige
plaats vinden

Het complete pand aan de Snekerweg 3

EVEN VOORSTELLEN
Tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden om
Jan Schlaman te vervangen, is een oud vertrouwd
gezicht tijdelijk terug bij Gearhing. Piet Broersma zal 2
dagen in de week (dinsdag en woensdag) zijn expertise
inzetten voor Gearhing.

De hal bij binnenkomst. Voor Gearhing moet je op de
1e etage zijn.

Ontvangst 1e etage
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