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WOORD VAN ALEX  

De afgelopen zomervakantie ben ik bijna niet 
van ‘mijn’ eiland (Terschelling) af geweest. Ik 
ging niet graag met de boot naar de wal, de 
boten zaten overvol met toeristen uit alle 
windstreken, dicht op elkaar. Ook al leek 
Corona in een zomerslaap te zijn. ‘Leek’ want 
Corona is nooit weggeweest weten we 
inmiddels. 
De eerste schoolweken na de zomervakantie 
moesten we de draad weer oppikken zoals die 
voor de vakantie was: oppassen en geen 
volwassenen/ouders en Alex de school in. 
Maar wat mis ik de kinderen, de scholen en 
jullie!  
Onlangs was de onderwijsinspectie, digitaal dit 
keer, op bestuursbezoek. De inspecteur wil 
graag weten hoe wij de onderwijskwaliteit 
borgen. Ik heb gezegd dat voor ons de beste 
borging van goed onderwijs autonomie van de 
leerkrachten is. De leerkracht neemt zijn vak 
terug. Dan komt het écht goed is onze volle 
overtuiging. Al jaren!                                               
Overigens werd het niet een gesprek van 
bestuurder - inspecteur, maar zaten ook 
Tjenkje (Ib’er), Jella (directeur) en Rixt 
(beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit en 
vervanger van directeur Greetje die met 
zwangerschaps-verlof is) aan de digitale tafel.  

We konden de inspecteur laten zien wat ‘de 
leerkracht neem het vak terug’ in de praktijk 
betekent. Zoals onder andere de oprichting 
van het Kwaliteitsteam, dat voor en door 
leerkrachten onze eigen onderwijskwaliteit 
beschouwt. De inspecteur was enthousiast en 
lovend.  

Ik hoop dat jullie even een paar dagen lekker 
kunnen ontspannen in de herfstvakantie. 
Geniet. En pas goed op jezelf en de mensen die 
je na staan.       

                                                          
Hartelijke groet, Alex Peltekian                              
 

 

 

 

 

 -ALS KWALITEIT ÉCHT TELT-   

De leerkracht neemt het vak terug is een 
bekende slogan binnen Gearhing. En niet voor 
niets! Jullie staan in de groepen en geven les 
aan onze 1741 kinderen. Jullie weten wat 
goed gaat, waar het beter kan, wat je met 
anderen wilt delen en ook wat je nog wilt 
leren en ontwikkelen.  

Reflectie leert je kijken naar het proces: wat 
ging goed en wat juist niet, hoe komt dit, wat 
betekent dit concreet voor de volgende stap 
in mijn (school) ontwikkeling. Om deze reden 
is reflectie voor álle professionals binnen de 
organisatie van belang.  

Het werken met het Kwaliteitsteam versterkt 
het zelfreflecterend vermogen van de 
organisatie. Het is een spiegel voor scholen 
om hun eigen kwaliteitsbeeld aan te 
scherpen, verbeteren en ontwikkelen.  

Doe jij mee?   
Om Kwaliteitsteam Gearhing goed te kunnen 
laten starten, zijn we op zoek naar 
onderwijsprofessionals! Als je meedoet is dat 
met de intentie om dit voor een periode van 
vier jaar te doen.  
Heb je een audit opleiding gedaan of ben je 
bereid deze te volgen in 2021, geef je dan op. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij je 
directeur, Tjenkje Haagsma of Rixt Dijksma 
 

 

LEERMEER EVEN NIET MEER 

Omdat de gezondheid van onze medewerkers 
voorop staat. Worden alle bijeenkomsten die 
gepland stonden tot 1 november afgelast. De 
workshops waar veel inschrijvingen op waren, 
worden uitgesteld. Nieuwe data zijn na 1 
november te vinden op 

www.leermeerfriesland.nl  
 
 
 

Soms is het fijn als een 
ontwikkelingsgericht kwaliteitsteam 

meekijkt en meedenkt. 
 

http://www.leermeerfriesland.nl/
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WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

 
Tot 29 oktober 2021 krijgen leraren en andere 
onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op 
een po, vo of mbo school toegang tot een 
database met weten-schappelijke artikelen 
over onderwijs-onderzoek.  

https://www.voordeleraar.nl/  
 

UIT DE FRUITMAND GEGREPEN! 

 
Cherimoya: uit de hooglandvalleien van de  

de Andes in Peru, Ecuador, Colombia, Bolivia.  
Het behoort tot de groep van tropische 
roomappels ook wel Jamaica-appel genoemd. 
Sappig en zoet met maar 13 g koolhydraten 
en 62 kcal per 100 gram.  

 
 
 
 
 

 
 
 

CHECK EN LIKE!  

 
Gearhing nu ook op Facebook en Insta. 
Hoe meer likes, hoe meer bezoekers!  
 
 
 

EEN GROET VAN SINTERKLAAS  

Spanje, oktober 2020 

Lieve mensen van de Gearhing scholen in 
Friesland. Ik ben mij aan het voorbereiden 
voor mijn bezoek aan jullie in december. Altijd 
een hele opgave, want ik kan niet overal 
tegelijk zijn. Maar meestal lukt het wel. 
Gelukkig. Dit jaar wordt het extra moeilijk, 
want net als in Spanje, is er bij jullie ook iets 
met Corona. 

De directeuren en bestuurder van Gearhing 
hebben alvast met mij contact opgenomen en 
mij gevraagd hoe ik het in december graag 
georganiseerd wil hebben. Ook Pieten kunnen 
soms last van Corona krijgen. Ik gelukkig niet, 
maar ja daarvoor ben je dan ook Sinterklaas. 
Zij vroegen ook aan mij hoe ik dacht over het 
meenemen van de Pieten. “Het is tenslotte 
uw feestje”, zeiden ze. En terecht. 

Zoals jullie weten treed ik ook op bij het 
Sinterklaasjournaal. Ik vind de mensen van 
het Sinter-klaasjournaal hele verstandige 
mensen. Ook zij hebben natuurlijk aan mij 
gevraagd of ik de Pieten meeneem. En ook 
hadden ze een beetje rare vraag: welke kleur 
de Pieten hebben? 

Hoezo welke kleur, heb ik gezegd. Pieten zijn 
mensen op de wereld kijkt, zie je toch ook niet 
één kleur?  
Nee hoor, als er 
Pieten meekomen 
(en dat zul je wel 
zien op het 
Sinterklaas 
journaal), dan 
hebben ze alle 
kleuren. En nu ga ik 
weer verder met de 
voorbereidingen, er 
moeten nog heel 
veel pakjes 
ingepakt en lekkers 
gemaakt.  Met lieve 
groet aan alle 
kinderen daar in 
Friesland.  

Sinterklaas.  

https://www.voordeleraar.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peru
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://nl.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolivia

