
 
 
Afwezig met kennisgeving: Johannes Krol en Tineke Lip. 
 
Aanwezig: Karin van Dam, Iwan van Dam, Douwina Bantema-de Bos, Johannes Krol, Robert 
Scholten, Jacco Dijkstra, Anke Kloosterman, Hannie van der Veen. 
 
Namens het College van Bestuur: Alex Peltekian 
 
 
Opening  
We verwelkomen 2 nieuwe mensen Linda Mourits en Akkeleen Roks, zij zijn beide ouders. Iwan wenst 
iedereen nog de beste wensen. 
Iwan bedankt Alex voor de uitnodiging voor de Gearhingdag. Het was een inspirerende dag.  
 
Vaststellen van de agenda 
De agenda is vastgesteld.  

 
Mededelingen/ingekomen stukken 

 Aanmelding ouders stand van zaken 
Akkeleen Roks en Linda Mourik zijn uitgenodigd en aanwezig. Ype van OT6 heeft er over 
nagedacht, maar hij ziet er op dit moment van af. Iwan houdt wel contact met hem. 

 Bestuursbureau is verhuisd 

 Veldraadpleging fusie toets. Wie geeft zich daarvoor op? 

 Ondersteuning secretariaat: Marjolein ziet er vanaf, zij wil geen loyaliteitsconflict. Binnen het 
DB wordt besproken hoe we verder gaan. 

 Memo van Alex: toelichting: deze memo is vertrouwelijk. Het geeft een inkijkje in de Gearhing 
en de plannen die ze heeft.  
Een vraag naar aanleiding van de memo is: 
Zwakke scholen: hoe verbeteren die? De directeur wordt gevraagd om aan te geven wat nodig 
is om tot een hoger plan te komen. Er wordt een plan van aanpak gemaakt door de OT 
directeur. Er wordt dan onder andere meer coaching aangeboden. Dit wordt deels bekostigd 
uit de risicobuffer van Gearhing deels uit de onderwijsteambegroting. Een zwakke school staat 
onder verscherpt toezicht van de inspectie. Die komt dan het jaar daarop ook weer. Ben je 
dan nog zwak, dan wordt je zeer zwak. Het bestuursbureau stelt middelen beschikbaar, maar 
de directeur is eindverantwoordelijk. De te ondernemen stappen binnen een zwakke school 
worden binnen de MR van de desbetreffende school besproken 
Als GMR bedanken wij Alex voor het rondsturen van de memo en het meenemen van de 
GMR in het beleid van Gearhing. 

 Alex legt nog uit wat Stichting Leerkracht is en doet. Wil je meer informatie: volg stichting 
Leerkracht op Facebook en Twitter @St_leerKRACHT. Of @jaapVersfelt (founder van 
stichting leerkracht). Of: www.stichting-leerkracht.nl. Wij zijn in Friesland de eerste stichting, 
welke aansluiting gezocht heeft bij Stichting LeerKRACHT. De leerkrachten die er nu aan mee 
doen zijn heel enthousiast.  
Op Gearhing dag waren Jef Staes (@jefstaes)  en Jeroen Busscher (@jeroenbusscher) 
aanwezig met hun eigen kijk op onderwijs en innovatie binnen het onderwijs. 

 



Integrale bestuursrapportage  Q3 (ter informatie) 
Jan is met pensioen en is dus ook niet aanwezig, maar hij heeft ons in de aanloop hier naar toe 
helemaal meegenomen. Er is een interim voor de plek van Jan. Dit is Piet Broersma. Hij heeft 
jaren geleden ook al eens ingevallen als interim ten tijde van ziekte. Hij kent Gearhing. Hij werkt 
nu 1 ½ a 2 dagen bij Gearhing. Hij is ook bekend met HELDER. Jan helpt nog wel met de 
overdracht.  
Iwan vraagt of er vragen zijn over de IBR Q3. Iwan: we willen 0 draaien. We draaien nu 
incidenteel in de min. Is dit incidenteel? Is dit inzichtelijk? We draaien nu positief van 2,5 ton, 
incidenteel door belastingteruggave over de premies die we in 2009 teveel hebben afgedragen. 
Als je dat eraf trekt, dan lopen we in de pas met de begroting. 
 
Jaarprogramma en begroting 2016 
Ter informatie en op sommige onderdelen adviesrecht. Standpunt gevraagd uiterlijk 15 januari 
Tineke: 0 meting (verricht door een externe partij) is eenmalig. Na een coachingstraject komt er 
een vervolgmeting. Er wordt nu onderscheid gemaakt in niet-functionerende, functionerende en 
excellent functionerende leerkrachten. Gearhing heeft nu volgens de normen ‘te weinig’ LB’ers. Zij 
moeten voor de klas staan en een specialisatie hebben. Wij hebben te maken met kleine scholen 
en dan is het lastig om meer LB leerkrachten te krijgen. Er wordt beleid ontwikkelt om meer LB 
leerkrachten binnen de Gearhing te krijgen. Er wordt ook gekeken of we excellente leerkrachten 
kunnen benoemen die in aanmerking kunnen komen voor een LB. Het is alleen lastig om het te 
meten. Meetbaar versus merkbaar. Gearhing is nu aan het kijken om dit toch voorelkaar te krijgen. 
Dit is nog in ontwikkeling. Gearhing moet aantonen waarom zij nog ‘te weinig’ LB ers hebben. Er 
zijn leerkrachten die aantoonbaar excellent zijn, maar er zijn er ook die door de ervaring excellent 
zijn. Hoe kun je dat aantonen. Dat gaat Gearhing uitzoeken. De inspectie kijkt nauw mee.  
 
Iwan: nieuwe manieren van kennisoverdracht: in hoeverre wordt er binnen Gearhing nagedacht of 
alle ouders betrokken kunnen worden hierbij. Komt er ook een grotere rol voor de ouders in 
kennisoverdracht. Alex vindt het belangrijk dat ouderbetrokkenheid 3.0 ook heel belangrijk is. Er is 
zoveel kennis bij de (groot)ouders. Ouderbetrokkenheid groter maken. Kennis overdragen van 
hun kennis. In Baard wordt kleinschalig een community opgesteld. Er is contact met de NHL (die 
hebben al een community) om te bezien waar wij kunnen samenwerken. Alex neemt de GMR ook 
mee in de community. 
 
Wet werk en zekerheid: Deze wet is beperkend voor het onderwijs. Er komt een groot te kort van 
leerkrachten die één keer invallen. Gearhing zoekt de samenwerking op met christelijke en 
openbare stichtingen in de regio om hier een oplossing voor te vinden.  
 

Communicatie met de achterban 
Hoe brengen we de GMR weer positief op de kaart richting de (O)MR’en.  
Idee van het DB is om een link van de notulen te sturen naar de OMR voorzitters.  
En we willen meer in contact komen met de OMR’en. 1 op 1. GMR leden gaan op bezoek naar de 
(O)MR’en. Waarom geen livestream van onze GMR vergadering met OMR’en. Dit nemen we mee 
naar de volgende vergadering 
 

Juridische grondslag OMR 
Voorstel om Reinout Jaasma van de AOB uit te nodigen. Nodigen we de voorzitters van de 
(O)MR’en ook uit? (brainstormen en data plannen). Karin zoekt dit uit en er komt een vervolg 
hierop 

 
Rondvraag 
Robert informeert naar de werkdruk van de leerkrachten. Hij is verontrust nadat hij o.a. het programma 
Monitor heeft gezien. De heer Scholten wil graag weten of er sprake is van werkdruk en wat Gearhing 
doet om dit te verminderen/ voorkomen. O.a. wordt de ‘papierstraat’ genoemd als een van de 
veroorzakers van werkdruk. 
Alex geeft een uiteenzetting van wat er nu gedaan wordt aan het verminderen van werkdruk; het is 
meer dan de papierstraat alleen. Alex stelt ook dat de effecten pas op termijn merkbaar zijn. Dit punt 
komt opnieuw op de agenda. 
 
Sluiting  
Iwan sluit de vergadering om 22:40 de volgende vergadering is dinsdag 2 februari in HaJé in Joure. 



 
 
 


