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De Friesland: collectief 
Zoals u weet biedt Gearhing via OSG Metrium de 
mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve 
ziektekostenverzekering bij de Friesland Zorgver-
zekeraar. Daardoor geldt een korting van 8% voor 
zowel de basisverzekering als de aanvullende 
verzekering. 
 
Voor medewerkers die met pensioen gaan eindigt 
bovenstaande regeling. Zij kunnen echter wel 
aangemeld worden voor het pensioen collectief van 
de Friesland Zorgverzekeraar. Daardoor profiteren zij 
van een korting van 6% voor zowel de basis-
verzekering als de aanvullende verzekering.  
 
Wilt u gebruik maken van het pensioen collectief dan 
kunt u dit aangeven bij het bestuursbureau, 0515-
745090 of info@gearhing.net. Dan kunnen wij een 
verzoek doen tot afmelden voor het huidige collectief 
en aanmelden voor het pensioen collectief. Voor een 
juiste verwerking hebben we uw naam, BSN-nummer 
en de datum dat u mag deelnemen aan het collectief 
(dit is altijd de eerste van de maand) nodig.  
 
 
Contact met OSG Metrium 
Ons administratiekantoor OSG Metrium is al enige tijd 
geleden verhuisd. Het nieuwe correspondentieadres 
is: OSG Metrium 

Postbus 586 
8901 BJ Leeuwarden 
Telefoon: 058-2677277 

 
Medewerkers van Gearhing kunnen niet rechtstreeks 
voor vragen terecht bij OSG Metrium. 
Allerhande vragen over salarisspecificaties, aanvraag 
zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof,  
werkgeversverklaring enz. kunnen worden gericht aan 
het bestuursbureau via info@gearhing.net. 
 Indien nodig nemen wij contact op met OSG Metrium. 
 
Veel formulieren (denk aan reiskosten, dienstreizen, 
aanvraag ouderschapsverlof, fietsregeling e.d.) zijn 
terug te vinden op het intranet, www.gearhing.net, of 
op de website: www.gearhing.nl, onder formulieren. 

 
 
Digitale salarisspecificatie 
Sinds 1 januari 2014 is het bij Gearhing mogelijk om 
een digitale salarisspecificatie te ontvangen. 
Maandelijks een mail met daarin uw salarisspecificatie 
en een keer per jaar uw jaaropgaaf. Handig op te slaan 
en uit te printen wanneer nodig.  
Veel medewerkers maken hier al gebruik van. Lijkt het 
u ook handig om uw salarisspecificatie voortaan via de 
mail te ontvangen? Dan kunt u mailen met 
jenneke.van.den.bogert@gearhing.net.  
 
De digitale salarisspecificatie van AFAS voldoet aan 
alle voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek art. 626.  
 
Jaarprogramma en begroting 2015 
Het jaarprogramma en de begroting 2015 van 
Gearhing zijn na goedkeuring van de raad van toezicht 
en positief advies van de GMR vastgesteld. De 
documenten zijn te vinden op het intranet, 
www.gearhing.net, of op de website: 
www.gearhing.nl  
 
 
Strategisch beleidsplan Gearhing voor de komende 
jaren. 
In het schooljaar 2013 – 2014 hebben wij binnen 
Gearhing breed gesproken met leerlingen (de 
bustour), leerkrachten (o.a. captains dinners), ouders 
en medezeggenschap over de toekomst van het 
onderwijs en de koers van Gearhing. 
In november 2014 is het strategisch beleid voor de 
komende jaren door de Raad van Toezicht en 
Gemeenschappelijke medezeggenschap raad (GMR) 
vastgesteld. 
(zie Gearhing website www.gearhing.nl) 
 
Daarin staan drie speerpunten genoemd, waar de 
komende jaren aan gewerkt gaat worden: 

- Samenwerking, in- en extern 
- Nieuwe vormen van Kennisoverdracht en 
- Zelfmanagement van professionals, De Leraar 

(neemt) zijn vak terug. 
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De leraar (neemt) zijn vak terug, zelfmanagement 
van professionals. 
Eén van de drie speerpunten uit het nieuwe 
strategisch beleidsplan van Gearhing, is om de leraar 
zijn vak  terug te laten nemen (www.gearhing.nl). 
Een regiegroep is gevormd die hier mee aan de gang 
gaat. De regiegroep bestaat uit: 
 
Zeven leerkrachten: 

OT 1,  Cora de Jongh 
OT 2,  Katja Vonk 
OT 3,  Wiepkje Kooistra 
OT 4,  Patrick vd Veen 
OT 5,  Cornelia Oosten  
OT 6,  Lucy Beugelsdijk 
OT 7,  Bernarda Wijnia 

 
Twee directeuren: 

OT 5,  Fonny Docter 
OT 6,  Greetje Veenstra 

 
 En: 

Alex Peltekian, voorzitter college van bestuur 
Rob Schuilenburg, manager personeelszaken 
Juliette Werkhoven, senior beleidsmedewerker,  
tevens projectleider.  

 
De regiegroep komt binnenkort voor de eerste keer bij 
elkaar. Op de achtergrond is er een expertisegroep die 
af en toe in beeld komt ter advisering. Daarin hebben, 
onder meer, een oud hoofdinspecteur van de 
onderwijsinspectie en de sectordirecteur primair 
onderwijs van de Aob zitting. 
Binnenkort is er een overleg met de voorzitter van de 
Po-raad over ons plan. Met de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden (NHL) wordt gesproken over 
samenwerking. Het ministerie ziet kansen wat betreft 
meer waardering voor de professional en wil ons gaan 
honoreren als drie pilots. 
Er gaat gekeken worden naar zaken die de ruimte van 
professioneel handelen in de weg staan en zaken die 
professioneel handelen stimuleren. Op het gebied van 
management en organisatiefactoren, werk 
gerelateerde factoren en vertrouwen (in de 
professional). Het is de bedoeling dat, stap voor stap, 
de intentie om de leraar zijn vak terug te laten nemen, 
tot in de klas merkbaar wordt. 
 
 
 
 

Nieuwe vormen van Kennisoverdracht 
(www.gearhing.nl). 
Een ander speerpunt uit het strategisch beleidsplan, is 
aandacht voor nieuwe vormen van Kennisoverdracht. 
Ook hier wordt een regiegroep gevormd. 
Mogelijk dat in de toekomst daarin geïnteresseerde 
scholen en/of onderwijsteams als pilot willen gaan 
optreden. 
Onderzocht wordt of een digitale community haalbaar 
is, waarbij zowel cognitieve als sociaal emotionele 
aspecten een rol kunnen spelen, alsmede 
ouderbetrokkenheid in bredere zin. Ook hier wordt 
onderzocht of de NHL een bijdrage kan leveren. 
 
Samenwerking in-en extern (www.gearhing.nl) 
Op meerdere scholen binnen Gearhing wordt 
onderzocht waar er samenwerking mogelijk is. Zowel 
binnen onderwijsteams, als ook met scholen van 
andere besturen. Zoals De Greiden, Nijegaast en 
Meilan. 
In Winsum is de nieuwe fusieschool gestart onder de 
nieuwe naam ’t Bynt (voormalige Gearhing school de 
Miedskoalle en Greiden school de Stap Stien). 
 
 
 
 
Gearhingmiddag 
Op 20 mei organiseert Gearhing een Gearhingmiddag 
voor alle medewerkers. 
Er is een optie genomen op de schouwburg te Sneek  
om alle medewerkers te kunnen ontvangen. We 
verzoeken een ieder deze middag vrij te houden. 
De agenda houden we nog even stil. 
Wordt vervolgd dus! 
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