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BESTUURSBUREAU →→→→→ SERVICEBUREAU  

What’s in a name? 
 
Sinds het begin van dit schooljaar gebruiken we de 
naam “servicebureau” in plaats van “bestuurskantoor’.  
Al een aantal jaren zet Gearhing in op, zoals bekend,  
De leerkracht zijn vak terug: van een klassiek 
organisatiemodel, waar van boven af alles bepaald 
wordt door een bestuur(der), langzaam aan naar een 
netwerkorganisatie vanuit de gedachte dat 
leerkrachten zelf het beste weten wat ze moeten doen. 
De mensen op het voormalig ‘bestuurskantoor’ staan 
ten dienste van het primair proces dat in de 
onderwijsteams plaatsvindt. En daar past de term 
‘servicebureau’ beter bij. 
 
Maar met alleen een naamswijziging zijn we er niet. Wij 
van het servicebureau staan altijd open voor feedback 
om immer betere service te kunnen bieden.  

 
 
Alex, Juliette, Michel, 
Frans, Rein, Rixt, Marian, 
Tineke, Doete, Jenneke, 
Marjolein.   
 
 
 
 

 

MOGELIJKE  SAMENWERKING                        
GEARHING- ODYSSEE 
 
Na enkele gesprekken tussen de bestuurders van 
stichting Odyssee en stichting Gearhing werd duidelijk 
dat een samenwerking of zelfs fusie tussen beide 
stichtingen kansrijk lijkt. In vervolggesprekken tussen 
directeuren en medewerkers van beide servicebureaus 
werd dat bevestigd. Er volgt nu een onafhankelijk 
onderzoek, naar de cijfers, structuur en de cultuur van 
beide stichtingen. Dit onderzoek wordt gedaan door 
bureau HIER. Half november worden de resultaten 
daarvan verwacht. In december kunnen bestuurders in 
overleg met directeuren, medewerkers servicebureau, 
GMR en RvT dan eventuele vervolgstappen uitzetten 
waar we jullie natuurlijk van op de hoogte houden.  

LEERMEER 

Het aanbod in Leermeer is tof!  
 
Wil je meer weten over:  
De nieuwe Wisc, Doen wat 
werkt! (HGW), (Nog) sterker 
voor de klas, onderwijszorg-
behoeften gericht op gedrag, 
Meidenvenijn en veel meer?  
Geef je dan op! 
 
Er kunnen nog vele Gearhing 
collega’s bij! De inschrijving van Gearhing collega’s 
blijft achter in vergelijk met onze collega stichtingen. 
Heb je enig idee hoe dit kan? Laat het weten aan Rixt 
(rixt.dijksma@gearhing.net)  
 
 
 

STICHTING NIVOZ: INTERVIEW MET ALEX  

Op de site van Stichting NIVOZ (Nederlands instituut 
voor onderwijs en opleidingszaken) staat een interview 
met Alex waarin hij vertelt over zijn ultieme doel: de 
professional in zijn kracht zetten. De publicatie is via 
onderstaande link te lezen.  
https://nivoz.nl/nl/alex-peltekian-voorzitter-college-
van-bestuur-van-gearhing-over-de-kracht-van-
ontroering  
 
 

GEARHING BREED WERKEN MET BOUW! 

Bouw! Is een preventieve aanpak om problemen met 
leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie 
effectief terug te dringen. Het is een computergestuurd 
interventieprogramma waarmee leesproblemen bij 
risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 (en ook geschikt voor 
kinderen met Nederlands als tweede taal) voorkomen 
kunnen worden. Het is een bewezen effectief 
interventieprogramma, bij goed gebruik; ruim 60% 
minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie. 
Meer dan 55 collega’s hebben de training gevolgd en 
het wordt al in meerdere OT’s gebruikt.  De eerste 
reacties zijn zeer positief! Wil je weten wie al gestart is, 
benieuwd naar tips en trics? Kijk op het Trello bord 
Bouw! De intern begeleiders zijn al lid en kunnen je een 
uitnodiging sturen. 

mailto:rixt.dijksma@gearhing.net
https://nivoz.nl/nl/alex-peltekian-voorzitter-college-van-bestuur-van-gearhing-over-de-kracht-van-ontroering
https://nivoz.nl/nl/alex-peltekian-voorzitter-college-van-bestuur-van-gearhing-over-de-kracht-van-ontroering
https://nivoz.nl/nl/alex-peltekian-voorzitter-college-van-bestuur-van-gearhing-over-de-kracht-van-ontroering
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VASTE BENOEMING  

 

 
 
Groepsfoto na de feestelijke ondertekening op 
24 september jl.  
 
 

UITRUILREGELING  

In november ontvang je, via de directeur of manager 
bedrijfsvoering, het formulier “landelijke dyade 
regeling 2019, ook wel uitruilregeling of 
cafetariaregeling genoemd.   
 
De “Uitleenregeling vergoeding woon-werkverkeer” 
biedt de mogelijkheid om voordeel te behalen uit de 
vergoeding woon-werkverkeer. Voor kosten van woon- 
werkverkeer mag een werkgever van de 
belastingdienst een vergoeding geven van maximaal € 
0,19 netto per kilometer. De vergoeding voor woon-

werkverkeer die je 
volgens de CAO 
ontvangt, is lager dan 
de maximaal fiscaal 
toegestane netto 
reiskostenvergoeding. 
Fiscaal kan er dus nog 

ruimte zijn voor een hogere netto uitkering.  
 
De formulieren worden in november uitgereikt en 
dienen uiterlijk 31 december (ivm kerstvakantie 
uiterlijk 17 december op het servicebureau aanwezig)  
van hetzelfde kalenderjaar ingeleverd te zijn bij de 
werkgever. De directeur ondertekent dit formulier ook.  
Medewerkers die in de loop van het kalenderjaar in 
dienst komen of die het formulier niet voor 31 
december hebben ingediend, kunnen wel deelnemen 
maar dan geldt er een afwijkende procedure. Om dan 
deel te kunnen nemen is er een ander 
aanvraagformulier waarop achteraf elke gereisde 

werkdag gedeclareerd dient te worden. Dit formulier is 
te vinden op www.dyade.nl. Voor vragen kun je bij de 
manager bedrijfsvoering, het servicebureau of jouw 
eigen belastingadviseur terecht.  
 
 

MOBILITEIT  

Mobiliteit betekent nieuwe uitdagingen aangaan en 
ervaringen meenemen vanuit de oude werkplek en 
nieuwe ervaringen opdoen op de nieuwe werkplek. Het 
draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers en 
scholen. Elk jaar in oktober/november brengt Gearhing 
middels een inventarisatie de loopbaanwensen van de 
vaste medewerkers in kaart. Binnenkort kun je deze 
enquête verwachten. Houd het in de gaten, dat is hèt 
moment om je wensen kenbaar te maken!  
  
 

AVG NIEUWS: WACHTWOORDGEBRUIK  

Hoeveel wachtwoorden 
heb jij in je hoofd? Of 
gebruik je altijd dezelfde 
omdat je er anders gek van 
wordt? Voor jou hebben 
we tips!  

 

1. Deel nooit je wachtwoord  
2. Je wachtwoord mag niet eenvoudig te raden 

zijn 
3. Gebruik een zin als wachtwoord (bijv. 

ikgeeflesingroep3ennietin8! 
4. Gebruik voor alles een apart wachtwoord 
5. Kies een goed wachtwoord. Een wachtwoord 

wordt wel vergeleken met een tandenborstel: 
hij is van jou alleen, je leent hem niet uit en je 
vervangt hem eens in de zoveel tijd. 
 

Hoe onthoud je dan al die verschillende wacht-
woorden? Daar zijn hulpmiddelen voor. Er bestaan 
apps  ‘wachtwoordbeheerders’,  een dienst om al je 
wachtwoorden in een digitale kluis op te slaan. Je hoeft 
maar 1 wachtwoord te onthouden om toegang te 
krijgen tot al jouw andere wachtwoorden.   Voorbeeld  
hiervan is LastPass, een gratis app die je wachtwoorden 
opslaat in de cloud. LastPass kun je op verschillende 
apparaten installeren. Kijk voor meer mogelijkheden 
op www.lastpass.com.  
 

http://www.dyade.nl/
http://www.lastpass.com/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp3IfLw4DeAhUNYVAKHXrUDXwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dezaak.nl/1612/cafetariaregeling.htm&psig=AOvVaw2MO3hUrERYxUzu6nxH5psz&ust=1539420023888568
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKwMCg1Y_eAhXHaVAKHfAWDL4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.sanderduivestein.com/2013/09/16/het-lichaam-is-het-nieuwe-wachtwoord/&psig=AOvVaw2DAKpggnwCWjUnFh5Bz_M7&ust=1539940955229144

