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VOORSTELLEN COACH CONNY JANSEN  

Via deze Nieuwsbrief wil ik mezelf graag even 
voorstellen. 

Mijn naam is Conny Jansen, 46 
jaar, en ik woon met mijn man 
Ton en dochter Femke in 
Arum. 
Per 1 december 2019 heb ik 
er binnen Gearhing nieuwe 
baan bij. Naast mijn werk als 
intern begeleider en locatie-
coördinator op de Kogge in 

IJlst ga ik 2 dagen in de week aan het werk als coach 
voor (startende) leerkrachten binnen Gearhing, samen 
met Ant Altenburg. 
 
Na meer dan 20 jaar werkzaam te zijn geweest in 
Amsterdam en Haarlem ben ik sinds 4 jaar weer ‘back 
to my roots’ ,in Friesland . 
De ervaringen die ik heb opgedaan op de verschillende 
typen scholen en de diverse populaties hebben mij 
enorm verrijkt. Doordat ik als leerkracht gewerkt heb in 
zowel onder- midden- en bovenbouw is de ervaring en 
kennis over de verschillende groepen breed en dit kan 
ik zeker inzetten bij mijn nieuwe functie. 
 
Coachervaring heb ik o.a. opgedaan in het coachen van 
mentoren en stagiaires (vnl.in de afstudeerfase) in de 
functie van opleider in de school en als werk-
veldassessor. Dit aspect van onderwijs heeft in de loop 
van de  jaren steeds meer mijn interesse gewekt : 
coaching met als doel je te ontwikkelen in dat waar jij 
als leerkracht behoefte aan hebt. Elk coachingstraject is 
anders en moet passen bij wat de leerkracht nodig 
heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. 
Het feit dat er de afgelopen jaren veel startende 
leerkrachten het onderwijs verlaten hebben is voor mij 
ook een motivatie om juist met deze groep aan de slag 
te gaan. Door leerkrachten te coachen, te inspireren en 
te motiveren kan een reden voor hen zijn om leerkracht 
te blijven en niet voortijdig het onderwijs te verlaten. 
 
Met mijn ervaring, expertise en enthousiasme hoop ik 
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze 
leerkrachten. Ik sta klaar in de startblokken  en heb 
enorm veel zin om te beginnen! 
 
Mijn werkdagen als coach zijn op maandag (ochtend 
of middag), woensdag (hele dag) en 
donderdagmiddag. Jullie kunnen mij bereiken op :  
conny.jansen@gearhing.net 

EVALUATIE WERKEN IN ONDERWIJSTEAMS  

In 2012 is Gearhing begonnen met het werken in 
onderwijsteams. In 2014 is uitgebreid aandacht 
besteed aan een tussenevaluatie en zijn er 
panelgesprekken gevoerd. Hieruit zijn acties gekomen 
die in de OT’s zijn opgepakt. Deze keer is gekozen voor 
een vragenlijst. De thema’s waren gelijk als die in 2014; 
zelfsturing, teamvorming, kwaliteit van het onderwijs 
en organisatiestructuur.  
 
We hopen met deze vragenlijst zicht te krijgen op de 
ervaringen met het werken in onderwijsteams.  79% 
van de benaderde collega’s (directeuren, intern 
begeleiders, loco’s, mbv’ers, otc’ers, leerkrachten en 
onderwijsassistenten) hebben de lijst ingevuld. 
 

  
De meer uitgebreide uitkomsten worden terug-
gekoppeld, via de directeuren, naar OT’s, GMR en RvT. 
 

LEERMEER 2020  

 
Het aanbod in januari en februari  
9 januari WISC 
14 januari bewegend leren 
20 januari Edi en kleuters 
22 januari autisme beleven 
30 januari rouwverwerking bij kinderen 
4 februari spiegelen een kinderen 
26 februari spelen in groep 2 en 3 
 
Voor meer info check de glossy op school of kijk op site.  
https://www.leermeerfriesland.nl/ 
Iedere 50ste (100ste, 150ste etc)  inschrijver krijgt een 
cadeautje!  

 

mailto:conny.jansen@gearhing.net
https://www.leermeerfriesland.nl/
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COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING  

Via Gearhing kun je je collectief verzekeren voor je 
ziektekosten via De Friesland. De premies en 
voorwaarden voor 2020 van De Friesland 
Zorgverzekeraar zijn weer bekend. Je kunt de komende 
weken weer kiezen voor de zorgverzekering die het 
beste bij je past. Hieronder vind je relevante informatie 
van De Friesland over de collectieve zorgverzekering. 
 
Voordelen van de collectieve zorgverzekering 
Wij hebben afspraken gemaakt met De Friesland over 
een collectieve zorgverzekering. Hierdoor profiteer jij 
niet alleen van korting op je zorgverzekering, maar ook 
van vele gezonde extra’s.   

 Korting op je zorgpremie, ook voor je gezin 

 50% korting op vitaliteitsdiensten in de Fan van 
Fit webshop* 

 100 extra Fan van Fit punten 

 Digitaal receptenboek ‘arbeidsvitamines’ 
 

*Profiteer van extra veel korting in de Fan van Fit 
webshop! 
Als collectief verzekerde bij De Friesland profiteer je 
van 50% korting op geselecteerde vitaliteitsdiensten uit 
de Fan van Fit webshop: 

 Persoonlijke Gezondheidscheck 

 Lekker Werk voedingsapp 

 Workshop Boost je zelf 

 Vitaliteitscheck 

 Leefstijl coaching 
 
Kijk op defriesland.nl/maatwerk voor meer informatie. 
 
Ben je nog niet verzekerd bij De Friesland?  
Overstappen kan snel en gemakkelijk via de website of 
telefonisch. De Friesland zegt dan je huidige 
zorgverzekering voor je op en schrijft je in per 1 januari 
2020. Vanaf dat moment profiteren jij en eventuele 
gezinsleden van de korting op de zorgverzekering.  
 
Gelijk je premie met collectieve korting berekenen?  
Ga naar defriesland.nl/collectiefverzekerd, zoek 
vervolgens op bedrijfsnaam en bereken gelijk je 
collectieve premie. Of bel met De Friesland via (058) 
291 31 31. Zij helpen je graag verder. 
 
 
 
 
 

KERSTPAKKET  

De donkere dagen van 
december staan voor de deur. 
Tijd voor lichtjes, lekkers en 
cadeautjes. Een kerstpakket 
hoort hier natuurlijk bij als 
blijk van waardering voor 
jullie inzet. Wat, waar en  
wanneer blijft nog even 
geheim. 
 

VOORAANKONDIGING ONDERWIJSDAG  

De onderwijsdag van Gearhing en Odyssee op 6 januari 
2020 staat dit jaar in het teken van ontmoeting, 
inspiratie en “gewoon gezellig”.  
Hierbij alvast een kijkje in het programma; 
We starten de dag  om 08.30 uur met koffie/thee in de 
foyer van theater Sneek. Na de opening volgt een 
inspiratiesessie door Marcel van Herpen.  
Vervolgens gaat iedereen aan de slag met zijn of haar 
gekozen  workshop. Je kunt o.a. kiezen uit een 
constructie-en communicatie activiteit, djembé, 
masterclass Marcel van Herpen, pubquiz, ademhalings-
en ontspanningstechnieken en rap.  
Na de 1e workshop staat een lunch klaar om  daarna vol 
energie aan de slag te gaan met de 2e workshop.  
Om 15.00 uur  is het tijd voor comedian Kees van 
Amstel. Rond 16.00 uur sluiten we de dag af met een 
drankje in de foyer.  
 
De uitnodiging voor deze dag, waarin je een keuze kunt 
maken voor de workshoprondes, volgt binnenkort.  

 
 

http://www.defriesland.nl/maatwerk
http://www.defriesland.nl/collectiefverzekerd
https://www.marcelvanherpen.nl/
https://www.keesvanamstel.nl/over-kees/
https://www.keesvanamstel.nl/over-kees/

