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EEN WOORD VAN ALEX  

En wéér: Wat Telt Écht. 
Coronatijd, ergens eind maart. Ik kom op een bijna lege 
school, in Mantgum. In een lege klas zit een juf voor een 
schermpje. Ze wijst me op een krukje en legt de vinger 
op haar mond, ssst, ze is met leerlingen online. Ze pakt 
haar gitaar en opent de les. Dan het raadsel: een stokje 
met haartjes op het eind? Ik kijk mee op het scherm. 
De kinderen hollen het huis in en komen terug met een 
tandenborstel. Ja! Allemaal goed geraden! Wat is de 
eerste letter? Een ‘thu’. Kennen jullie nog meer 
woorden met een thu?’ Toeter, tellen. En kunnen jullie 
tan-den-bor-stel klappen? Klap-klap-klap-klap. 
Een letter geleerd en lettergrepen. De juf pakt haar 
gitaar en eindigt de les. Op naar de volgende, die over 
5 minuten gepland staat. 
 
Het klinkt misschien raar uit de mond van de 
bestuurder van een onderwijsorganisatie, maar als ik 
mijzelf de vraag stel wat voor mij écht telt in mijn werk, 
dan zijn dat de leerkrachten en de mensen die bij ons 
werken. Je zou misschien zeggen, dat zijn toch de 
kinderen? 
Maar nee, voor mij zijn jullie dat. Want door jullie 
krijgen onze leerlingen het onderwijs wat ze verdienen. 
 
Blijf die vraag stellen: Wat Telt Écht? 
Zeker ook in de komende zomervakantie tijd, geniet 
ervan en blijf gezond. 
 
Alex Peltekian 
Collega van bestuur 
 
 

 
 
 
 
 

VERFRISSENDE HUISSTIJL  

Tijd voor .... een compliment 
In deze bijzondere tijd, waar we nu (gelukkig!) al onze 
kinderen weer écht zien, komen we erachter hoe 
belangrijk dat échte contact is. En hoe we dat missen.  
Een gevallen kleuter even bij je op schoot, een stoere 
middenbouwer die zijn tranen wegslikt toch even een 
bemoedigend schouderklopje kunnen geven, dát.  
En nu dat nog niet kan toch het allerbeste ervan 
maken. Iedere school heeft zijn eigen weg gevonden en 
de teams doen dat super.  
Dat zijn nou onze Gearhing professionals. Trots!  
 
Tijd voor... verfrissing 
We zijn achter de schermen 
druk bezig met een paar 
verfrissingen van onze 
huisstijl.  
We maken bijvoorbeeld een 
sjabloon voor de vacatures, 
zodat we een gezamenlijke 
'Gearhing' uitstraling kunnen 
realiseren.  
En natuurlijk houden we vast 
aan onze 24 scholen met hun 
eigenheid! Want iedere Gearhing school is én blijft 
anders. Zo mooi anders.  
 
Het facebook account “Gearhing” is weer in de lucht 
dus jullie kunnen allemaal vrienden worden en op zo 
kunnen we de berichten van school facebook accounts 
delen.  Alle berichten delen wij met onze volgers voor 
een nog groter bereik voor jullie. Dit doen we ook met 
Instagram. Onze potentiële nieuwe leerkrachten, 
stagiaires en zeker ook ouders gebruiken al deze 
socials. Daar spelen we op in.  
 
En daarvoor zijn we op zoek naar input. Verhalen. 
Oneliners van de kinderen uit je groep. Misschien wel 
de reden waarom jij je goed voelt bij jou op school. 
Alles is goed. Dit kunnen we bijvoorbeeld gebruiken bij 
het ontwerpen en maken van berichten. Je naam komt 
er niet onder hoor, no worries. 
Mocht je iets te binnen schieten, twijfel niet en mail 
naar: verhalenbrievenbus@gearhing.net  of app naar 
06-55877547 
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SCHOOLPLEINNOORD  

Noordelijke schoolbesturen gaan samen het 
lerarentekort aanpakken. Daarvoor hebben zij, in 
samenwerking met de pabo’s en NHL Stenden, de site 
SchoolpleinNoord opgericht. SchoolpleinNoord gaat 
vacatures onder de aandacht brengen, dient als 
kennisplatform en moet een plek worden om te 
netwerken. Zaterdag 13 juni is de site live gegaan: 
https://www.schoolpleinnoord.nl/ 
 
Klik op onderstaande links voor persberichten: 
Dagblad van het Noorden  
RTV Drenthe 
 
 
 

LEERMEER 20-21  

 
 
Het nieuwe LeerMeer magazine is klaar. Hieronder het 
aanbod van september en oktober. 
2 september maak zelf een hebocon robotje 
6 oktober hond in de klas 
7 oktober spellingsdidactiek  
20 oktober gesprekstechnieken met ouders 
26 oktober de kracht van kwetsbaarheid  
27 oktober psychomotoriek in de klas 
28 oktober  Happy kids 
 
Voor het gehele aanbod volgend schooljaar  
klik op www.leermeerfriesland.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAT TELT ECHT!  

Van 1 t/m 7 september 
organiseert de Stichting 
Samen tegen 
voedselverspilling de 
tweede verspillingsvrije 
week. Er komt een 
speciale uitgave van de 
Donald Duck voor groep 
6,7, en 8 die gratis te 
bestellen is (op=op). Deze 
special edition verschijnt 
in opdracht van het 
ministerie van Landbouw, 
Natuur en 
Voedselkwaliteit.  
Voor meer informatie, bestellen en speciale 
smaaklessen klik op de onderstaande link. 
 
Samen tegen Voedselverspilling  
 

1,5 METER NIET MEER IN BASISONDERWIJS  

De afstandsregel voor basisscholen wordt versoepeld: 
personeelsleden moesten tot nu toe zoveel mogelijk 
afstand houden van de leerlingen om het risico op 
besmetting met het coronavirus te minimaliseren. 
Vanaf 1 juli hoeft dat niet meer. 

Voor het leerlingenvervoer geldt ook vanaf 1 juli dat 
leerlingen niet meer 1,5 meter afstand van elkaar 
hoeven te houden. Kinderen tot en met 12 jaar 
hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van 
anderen. 

Personeelsleden onderling dienen zelf wel de 1,5 
meter regel in acht te nemen.  
 
De scholen mogen zelf kiezen of ze de verruimingen al 
op 1 juli willen laten ingaan of dat ze de huidige 
maatregelen nog even aanhouden tot aan de 
zomervakantie. Lees meer… 
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