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ALEX ON TOUR  

 
 
Na het “hart onder de riem filmpje” vanaf Terschelling 
heeft Alex op 1 april de boot genomen om heel wat 
Gearhingscholen te bezoeken. Het was een vreemde  
gewaarwording al die bijna lege scholen zonder de 
normale dynamiek. Niet alle scholen zijn bezocht maar 
wel alle OT’s.  Hier en daar trof hij een leerkracht, druk 
doende met online lesgeven of via teams aan het 
vergaderen met collega’s. De Utskoat en de Opslach 
hebben nieuw meubilair gekregen. Zooo jammer dat er 
nu geen kinderen op kunnen zitten. 
 
Hierbij de link via we transfer met een impressie van 
Alex zijn bezoek (de link is 7 dagen geldig)  

↓↓↓  

https://we.tl/t-OTkUonReYr 
 
 

THUISWERKEN EN REGELING WOON-WERK  

In deze bijzondere tijd, richten we ons werk op een heel 
andere manier in. Leerkrachten realiseren het 
onderwijs op afstand. Medewerkers werken zoveel 
mogelijk thuis. Waarschijnlijk wordt er minder gereisd 
dan anders. Iedere medewerker die meer dan 7 km van 
zijn werk vandaan woont, ontvangt een 
tegemoetkoming in de reiskosten. Wanneer je de cao 
erbij pakt, zijn er situaties waarin we de tege-
moetkoming aan reiskosten kunnen aanpassen. De 
situatie die nu is ontstaan, ligt buiten ieders invloed. 
Om die reden gaan we de regeling tegemoetkoming 
reiskosten niet aanpassen en blijven we de forfaitaire 
regeling uitbetalen aan de medewerkers die deze in 
een normale situatie zouden ontvangen.  

DE MEIVAKANTIE  

Het kabinet heeft besloten om scholen fysiek te sluiten 
tot en met de meivakantie. Dit betekent dat onze 
leerlingen tot en met de meivakantie geen les krijgen 
op school. De scholen geven nu onderwijs op afstand. 
De geplande meivakanties zoals ze zijn 
gecommuniceerd in de schoolgids blijven een lesvrije 
week / lesvrije weken. De afspraken die met de 
medewerkers zijn gemaakt over de inzet in de lesvrije 
weken, zijn op OT niveau gemaakt. Het is dan ook aan 
de teams om hier eventueel andere afspraken over te 
maken. 
 
 
 

 
 
 
 

INSPECTIE PAST HET TOEZICHT AAN 

Met groot respect ziet de Inspectie van het Onderwijs 
hoe scholen en onderwijsbesturen zich inspannen om 
in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs 
zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. 
De inspectie past haar toezicht op de situatie aan. 
Het komt er in het kort op neer dat tot de zomer de 
inspectie geen nieuwe vierjaarlijkse onderzoeken 
begint bij besturen en hun scholen. De inspectie 
beraadt zich nog op de precieze consequenties van het 
niet doorgaan van de centrale eindtoets in het primair 
onderwijs en het centraal examen in het voortgezet 
onderwijs. Meer informatie op www.owinsp.nl  
 
 
 

https://we.tl/t-OTkUonReYr
http://www.owinsp.nl/
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PROCEDURE FLEX-VAST  

Gearhing heeft afspraken over het aannemen van 
nieuwe medewerkers. Zo is er de afspraak dat we 
alleen mensen aannemen via payroll. Zo blijven we 
flexibel in ons personeelsbestand en kunnen we goed 
reageren op het dalend aantal leerlingen en de 
veranderingen binnen de scholen. We kijken jaarlijks of 
we medewerkers die via payroll werken, in dienst 
kunnen nemen bij Gearhing. Dat hebben we ook weer 
voor het schooljaar 20/21 gedaan. We zijn blij te 
kunnen melden dat er komend schooljaar weer een 
groep mensen van payroll kan overstappen naar een 
baan bij Gearhing!  
 
Binnen de OT’s wordt op dit moment hard gewerkt aan 
formatie voor het schooljaar 20/21. We hopen in mei 
voldoende zicht te hebben op de verdere procedure 
flex-vast. Dat betekent dat we dan weten wie wordt 
voorgedragen en voor welke werktijdsfactor.  
 
 
 

OPROEP WAT IS JOUW VERHAAL? 

Op 23 maart hebben we jullie via de mail gevraagd 
verhalen met ons te delen. We hebben prachtige 
anekdotes en ervaringen binnen gekregen en er 
kunnen nog veel meer verhalen bij.  
Dus heb je leuke verhalen waarvan je zegt;  
kijk……dat telt echt!  Deel ze met ons!  
 

🚨 WTE verhaal/anekdote 

📨 Mailen naar: verhalenbrievenbus@gearhing.net  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook voor ouders en kinderen komt een oproep in de 
nieuwsbrieven van de scholen.  
 
 
 
 

DELEN RONDOM CORONA  

Wat een creativiteit, oplossingsgerichtheid, digitale 
vaardigheid etc. is er losgekomen afgelopen 4 weken. 
Hieronder enkele inspirerende voorbeelden van 
bewegingsonderwijs die we binnen hebben gekregen.  
 
Gym met juf Marijke van de Meerpaal, klik op de link: 
facebook pagina van de Meerpaal  
 
Bewegen met Meester Kees in OT Noord, klik op de les.  
Les 1  
Les 2  
 
 
 

 
 
 

 

mailto:verhalenbrievenbus@gearhing.net
https://www.facebook.com/demeerpaallemmer/videos/2983307945065553/
https://youtu.be/tgjePg3isTM
https://youtu.be/bbOyeGlLP8M

