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Terugblik op een
druk jaar
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
We kijken terug op een druk jaar met veel (in)spanning en veel activiteiten.We hebben met z’n
allen heel hard gewerkt en er is veel gerealiseerd.
Ik blik even terug op onze inzet vanuit de zeven
beleidsterreinen die we definieerden in het lange
termijnplan en die zijn beschreven in de beleidsnota
‘Richten en Verbinden’.
Organisatorisch hebben we de eerste stappen
gezet in de richting van een ‘Raad van Toezichtmodel’.
Dat is nodig om de wettelijke verplichting van
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scheiding tussen ‘besturen’ en ‘toezien’ te realiseren.Voor
de kwaliteit was het een jaar met veel inspectiebezoeken
en vernieuwde inspectiekaders. Onderwijskundig hebben
we meer ingezet op HGW (HandelingsGericht Werken).
Bovendien is een nieuw vier-jaren-schoolplan gemaakt.
Financieel was het een zwaar jaar met vooral een aantasting
van de budgetten voor zorgleerlingen. Maar we zijn nu steeds
beter in staat onze resultaten en uitgaven te monitoren vanuit
onze eigen administratie. Communicatie en PR hebben
een digitale vorm gekregen met een nieuwsbrief en een
vernieuwde website. Op het gebied van personeel hebben
we ingezet op vakmanschap en kwaliteit. De personeels
dossiers zijn vanuit OSG naar het bestuurskantoor gekomen.
Ze zijn bijna allemaal gerubriceerd en compleet. Bouwkundig
is de Laurentiusschool in Swartbroek opgeleverd. Na de
vakantie verkassen de kinderen van De Firtel in Stramproy
naar hun nieuwe gebouw.
Het is zomaar een greep uit een jaar vol spanning en emotie.
Gelukkig krijgen we nu de kans om even adem te halen in deze
hectische onderwijstijden.
Ik hoop dan dat iedereen kan genieten van een onbezorgde
en welverdiende vakantie. Ik wens jullie een gezonde en
uitgeruste terugkomst voor het gloednieuwe schooljaar 20112012!
Namens de redactie en alle medewerkers van het
bestuurskantoor een fijne vakantie gewenst.
René van Strijp, algemeen directeur
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Financiën
Schooljaarbegroting

Actiepunten

Begin juni zijn de begrotingsgesprekken met alle
directeuren gevoerd. Het opstellen van de schooljaarbegroting is in een afrondende fase zodat deze begin
juli vastgesteld kan worden.

We zijn druk bezig met de actiepunten uit de vorige
nieuwsbrief. Hier zijn ze nog een keer:
• De activa administratie die OSG tot en met
december 2010 heeft gevoerd, wordt voor 2011
geactualiseerd. Dit gebeurt zodra OSG deze heeft
overgedragen en pas nadat de jaarrekening 2010
definitief is.
• De exploitatieoverzichten over het eerste kwartaal
2011 worden opgesteld zodat de scholen informatie
krijgen over de stand van zaken met betrekking tot
de opbrengsten en kosten. De begroting 2011 zoals
die in december 2010 is vastgesteld, is hiervoor in
de financiële boekhouding verwerkt.

Jaarrekening
De conceptjaarrekening inclusief de financiële
toelichting wordt momenteel gecontroleerd door
de accountant van OSG. Het resultaat over 2010 is
negatief.

Accountant
Vanaf 2011 is PricewaterhouseCoopers gekozen als
onze accountant voor de uitvoering van de interim
en jaarrekeningcontrole. In juli komen zij naar het
bestuurskantoor voor een oriënterend gesprek.
Zij maken dan een inventarisatie van de werkwijze en
procedures binnen de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie.

Een volgend aandachtspunt is het bijwerken van de
projectadministratie om o.a. het onderhoud op de
scholen financieel goed in beeld te krijgen.

Algemeen
Wijziging Regeling lerarenbeurs en
zij-instroom 2009-2011
De Regeling lerarenbeurs en zij-instroom 20092011 is op enkele punten gewijzigd.
• De eis dat een leraar ten minste één jaar in dienst
van een schoolbestuur moet zijn, vervalt.
Zo worden wachttijden voorkomen i.c. wordt het
starten met een vervolgopleiding gestimuleerd.
• De bijlagen bij de regeling zijn komen te vervallen,
omdat de aanvraagformulieren beschikbaar zijn
via de website van DUO, www.duo.nl.
• De lerarenbeurs is, in overleg met de sociale
partners, alleen nog bedoeld voor verhoging 		
van het kwalificatieniveau van de leerkracht.
De subsidie is niet langer bedoeld voor korte
opleidingen. Hiervoor zal het schoolbestuur de
reguliere middelen voor nascholing moeten
inzetten. Een voorbehoud wordt gemaakt voor
opleidingen gericht op passend onderwijs.
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Veilig op vakantie
Tien eenvoudige en vooral
veilige tips voor scholen
1. Verklein de kans op inbraak. Sluit alle deuren,
ramen en bovenlichten goed af. Maak iemand
verantwoordelijk voor een sluitronde. Zorg dat
inbraakdetectoren vrij ‘zicht’ hebben, zodat de
installatie indringers direct kan signaleren.
2. Schakel elektrische apparaten uit. Laat toestellen
niet onnodig in ‘stand-by’-stand staan; trek bij
twijfel de stekker uit de wandcontactdoos. Denk
ook aan het uitschakelen van het kopieerapparaat.
Sluit het water van de buitenkranen af.
3. Zet waardevolle goederen nooit zo neer dat ze
van buitenaf (goed) zichtbaar zijn.
4. Ruim de helft van buitenbranden ontstaat in een
afval(papier)container. Daarom: géén (afval)containers plaatsen tegen de buitengevel.
Verreweg de beste oplossing is om afvalcontainers
tijdens de vakantie in een afgesloten ruimte te
plaatsen. Beveilig containers die buiten staan tegen
verplaatsing met ketting en slot.
5. Controleer of de inpandige brievenbus van
brandveilig metaal is. Als dit niet het geval is,
blokkeer dan tijdens de vakantie de klep van de
brievenbus. Maak gebruik van de bewaarservice
voor de post.

6. Check of de buiten- en de terreinverlichting
goed functioneren. Dit om de zichtbaarheid
van ongewenste bezoekers te vergroten. Sluit
hekwerken goed af om ongewenste bezoekers en
(brom)fietsen te weren.
7. Maak goede afspraken over het beheer, alarmopvolging, toezicht en melden van incidenten met
de buurt, ouders, wijkagent en leerkrachten.
8. Verwijder losse materialen van het gebouw
(inclusief losse straatstenen en dergelijke). Dit
zijn ideale hulpmiddelen bij inbraakpogingen,
vandalisme en brandstichtingen. Als dit niet
mogelijk is, sla het materiaal dan op achter een
effectief en degelijk afgesloten hekwerk.
9. Zorg voor een achterblijver die regelmatig (één
keer per week) de school inspecteert (binnenen buitenkant). Indien van toepassing kan deze
persoon ook de bloemen en planten water geven.
10. Zorg voor een lijst die de toezichthouder kan
gebruiken als er toch iets vervelends is gebeurd,
bijvoorbeeld bij inbraak, vandalisme of vernieling.
De afhandeling / afwerking kan dan vlot verlopen.
Zorg ook voor een goede registratie zodat na de
vakantie e.e.a. snel kan worden afgewikkeld.
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De pen is voor…
Herm Verbugt
Basisschool Aan de Bron in
het centrum van Weert
Een prachtig, modern gebouw in een groene en
waterrijke omgeving, centraal in de driehoek tussen
spoor, kanaal en randweg: Kindcentrum Aan de
Bron.
Naast de basisschool biedt Kinderopvang
Humanitas hier plaats aan een peuterspeelzaal,
een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang,
PUNTwelzijn, een hal voor de tafeltennisclub
Megacles en de internationale sporthal Aan de Bron.
Ongeveer 350 kinderen hebben hier alle ruimte om
te leren, te spelen en te sporten.

‘Daar leer je leren’
Deze slagzin staat zeer bewust in ons logo.
De schooltijd moet voor ieder kind leuk zijn.
Maar kinderen gaan ook naar school om te leren.
Dat willen we steeds blijven uitdragen, zeker in
een tijd waarin de nadruk toch wel erg sterk op
opbrengsten gericht is.
We schenken aandacht aan de vorming van het
‘totale kind’. Daarom is er een vakleerkracht voor de
gymlessen, een cultuurcoach die met ons meedenkt
bij het werken met kernconcepten en een plusgroep
voor leerlingen die behoefte hebben aan extra
uitdaging.
Onderwijs moet zoveel mogelijk aansluiten op
de behoeften van kinderen. Maar ook ouders en
kinderen zelf zijn verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling. We gaan uit van ‘leerling-respecterend’
onderwijs.

We onderscheiden ons …
We werken niet met traditionele klaslokalen.
In onze grote ruimtes verblijven ongeveer 50
leerlingen met twee leraren, een stagiaire van de
opleiding onderwijsassistent en studenten van
de lerarenopleiding Fontys Eindhoven. Dit betekent
een andere rol van de leraar. Hij/zij heeft de opgave
om datgene wat geleerd moet worden, zo dicht
mogelijk bij de belevingswereld van de leerlingen te
brengen. Daarnaast daagt de leraar de leerlingen uit
om zelf na te denken en hun eigen leerproces mede
vorm te geven.
We werken al enkele jaren met kernconcepten.
Dit zijn verzamelingen van aan elkaar gerelateerde
inzichten die leerlingen in staat stellen een verklaring
te geven voor verschijnselen in natuur, techniek
en samenleving. In een achttal concepten wordt
tegelijkertijd, in de hele school, gewerkt aan eenzelfde
thema. Dit vervangt de zaakvakken.
Onderwijzen is een leven lang leren. We zijn trots op
onze lerende leraren. Zij zijn het menselijke kapitaal
dat de succesfactor bij de vernieuwingen in handen
heeft. Zij creëren een omgeving waarin van alles
‘geleerd’ wordt.

Leiderschap
40 jaar werken in het onderwijs waarvan 28 jaar
als directeur in Weert … ooit was dit een mijlpaal.
Tegenwoordig ga je gewoon door en … moet je
stoppen als je 65 wordt.
Met gepaste trots zeg ik dat ik, samen met vele
anderen, een droom verwezenlijkt heb. Wel heb
ik nog een vurige wens of zo je wilt een droom.
De lange tussengangen lenen zich uitstekend om
ingericht te worden als eigentijdse galerie. Waar
leerlingen, oud-leerlingen en kunstenaars hun diverse
kunstuitingen tonen. Zo leer je leerlingen, ouders en
bezoekers genieten van alle vormen van kunst.
Korte droom…???
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Personeel
De formatiepuzzel
De laatste stukjes van de formatiepuzzel 2011-2012
worden gelegd. Altijd weer een hele klus om de budgetten per school in evenwicht te brengen met de nieuwe
personeelsinzet. Daarbij willen we ook zoveel mogelijk
de juiste mensen op de juiste plaatsen invullen.
Vrijwel alle scholen lopen terug in formatie waardoor er,
vervelend genoeg, ook boventalligheid ontstaat. Er zijn
ook scholen waar door het vertrek van collega’s plaatsen
beschikbaar komen. Daar kunnen dan mensen benoemd
worden die op een andere school boventallig zijn
geworden of die in de vervangingspool werkten.
Niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk om het totaalplaatje voor alle scholen verantwoord te kunnen invullen.
Dit geldt voor nu maar zeker ook voor de komende jaren.

Nieuwe schooljaarbegrotingen
Vanaf het nieuwe schooljaar werken we voor het eerst
met één schooljaarbegroting voor alle onderdelen.
Eerder gebeurde dit wel voor de personeelsinzet.
Vanaf dit jaar is er voor alle scholen één totaal lumpsum
budget per schooljaar beschikbaar. Hieruit worden alle
componenten zoals personeelsinzet, nascholingen,
begeleiding, kosten voor gebouw, materialen en
afschrijvingen bekostigd. Nieuwe spannende tijden.
Eén ding staat vast: de budgetten houden niet over!

Formatieperspectief voor
de komende vier jaren
Op de eerste teldatum onder de vlag van
MeerderWeert (1-10-2006) waren er 3521
leerlingen. Op 1-10-2010 waren dat 3180 leerlingen.
Een teruggang van 341 leerlingen (9,7 %) in vier jaar
tijd.Voor de komende jaren houden we rekening met
een verdere leerlingenkrimp.
Op 1-10-2011 rekenen we op 3140 leerlingen (-40).
Een jaar later op 3021 (-119).
Op 1-10-2015 wordt geteld op 2800 leerlingen.
De ontwikkelingen op Laarveld zijn (in elk geval)
vertraagd, waardoor het leerlingenaantal voor de
komende jaren niet de verwachte impuls zal krijgen.
In vergelijking met de start van MeerderWeert
betekent dit een teruggang van 721 leerlingen in tien
jaar tijd (20,5%)!
Op basis van de telgegevens van 1-10-2010 kunnen we
in totaal 192 fpe aan personeel op de zestien scholen
realiseren. Dat betekent een teruggang van bijna vijftien banen in vergelijking met het jaar ervoor.
Helaas een zeer pittige opdracht. Maar we zijn al een
eind op koers. Enerzijds door natuurlijk verloop, fpu,
mobiliteit, vertrek en ontslag, anderzijds door het
oprichten van een gezamenlijke bovenschoolse
vervangerspool.
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Personeel
Even voorstellen
Vanaf 1 augustus van dit jaar
hebben jullie een nieuwe
bovenschoolse ICT-coördinator.
In deze nieuwsbrief stel ik mij
alvast voor en in het nieuwe
schooljaar kom ik graag een keer
‘live’ kennismaken.
Mijn naam is Angelique Hendrikx, 41 jaar, getrouwd en
moeder van drie kinderen, allemaal nog in de basisschoolleeftijd. We wonen in Eindhoven, daar heb ik
de afgelopen vier jaar met veel plezier in groep 3 van
basisschool Trudo gewerkt. Daarvóór was ik twaalf
jaar groepsleerkracht en ICT-coördinator in Son en
Breugel. In september 2010 heb ik mijn diploma voor
leidinggevende in het onderwijs gehaald.
Waarom nu ICT?
Daar ben ik toevallig ingerold. Zo rond 2000 was er
op school behoefte aan iemand die zich in computers
wilde verdiepen. Omdat ik dat wel zag zitten, stak ik
mijn vinger op.

Ik heb het hele traject doorlopen: beleid schrijven,
computers aanschaffen, programma’s kiezen enz.
Mijn kennis en mijn motivatie haal ik niet uit het
technische aspect maar vooral uit het onderwijskundige. Wat kunnen we met ICT in de klas?
Hoe kan ICT ons onderwijs en natuurlijk de onderwijsresultaten verbeteren? Waar halen we de winst als
we ICT doelmatig in ons onderwijs inzetten en hoe
kan ICT onze werkzaamheden verlichten?
Ik wil mijn kennis graag met jullie delen. Ik wil jullie
informeren en zo veel mogelijk inspireren en helpen
met vragen die spelen.
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging! Vanaf het
nieuwe schooljaar werk ik twee dagen voor
MeerderWeert. Donderdag is mijn vaste dag op
kantoor en de andere dag zet ik flexibel in. Natuurlijk
ben ik ook telefonisch en via e-mail te bereiken.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne en zonnige
vakantie en tot snel,
Angelique Hendrikx
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Personeel
Fiets-privé-regeling
Bij MeerderWeert maken we gebruik van de fiscale fietsprivé-regeling. Hoe werkt deze regeling?
Werknemers die op jaarbasis meer dan de helft van
het aantal werkdagen de fiets als vervoermiddel
gebruiken voor woon-werkverkeer, kunnen er
gebruik van maken. MeerderWeert vergoedt aan de
werknemer, die een dienstverband heeft van een jaar
of langer, die zelf een fiets heeft aangeschaft (voor
woon-werkverkeer) de aanschafwaarde tot maximaal
€ 749,- (inclusief BTW). Dit geldt ook voor fietsen
met elektronische trapondersteuning.
Indien een werknemer tegelijkertijd met de aanschaf
van de fiets een verzekering tegen diefstal heeft afgesloten, wordt ook het bedrag van de verzekering vergoed als de premienota zich niet uitstrekt over een
periode langer dan drie jaar. Eventueel aangeschafte
accessoires (bijv. regenpak, extra slot, noodzakelijke
reparatie) kunnen ook vergoed worden tot maximaal
€ 82,-( inclusief BTW) per jaar. Voor alle vergoedingen
geldt dat hiervoor een op naam gestelde aankoopnota en/of verzekeringsbewijs overlegd dient te worden.
De vergoedingen worden slechts éénmaal per drie
aaneengesloten kalenderjaren verstrekt. Wordt de
onbelaste fietsvergoeding verkregen via een periodieke inhouding (ruil) van het bruto salaris, dan begint
de termijn van drie jaar bij de eerste deelvergoeding.
Als tegenprestatie voor vergoedingen verklaart de
werknemer zich akkoord met de ruil van de door
hem/haar opgebouwde aanspraken.
Bij het ruilen van brutoloonbestanddelen tegen een
onbelaste fietsvergoeding heeft de werknemer de
keuze uit de volgende mogelijkheden (bronnen):

• Ruil van (een deel van) nog niet uitgekeerd bruto
salaris;
• Ruil van (een deel van) opgebouwde aanspraken
vakantiegeld;
• Ruil van (een deel van) opgebouwde aanspraken
structurele eindejaarsuitkering;
• Ruil van (een deel van) opgebouwd aanspraken
eindejaarsuitkering OOP/OBP; of een combinatie
van bovengenoemde mogelijkheden.
De genoemde mogelijkheden zijn slechts toepasbaar
vanaf het moment van aanschaf, dus nooit met terugwerkende kracht. De hoogte van het te ruilen loonbestanddeel is maximaal gelijk aan de aanschafwaarde
van de fiets, verhoogd met de (eventuele) aanschafwaarde van accessoires en (eventuele) kosten van de
verzekering.
U hebt een fiets gekocht en nu?
U kunt bij uw directeur het formulier ‘aanvraag
onbelaste fietsvergoeding’ krijgen. Nadat het formulier is ingevuld en ondertekend, levert u het in
bij uw directeur. Voeg hierbij ook de op uw naam
gestelde originele en voldoende gespecificeerde
aankoopnota(‘s) en/of verzekeringspolis. De leverancier
van de fiets moet ingeschreven zijn bij de Kamer van
Koophandel. De rekeningen voor fiets en eventuele
verzekeringspremie moeten gelijktijdig worden ingediend. Rekeningen voor accessoires kunt u jaarlijks
indienen. Uw directeur zorgt dat alle bescheiden naar
de personeels- en salarisadministratie (PSA) worden
gestuurd.
Na beoordeling door de PSA krijgt u de originele
aankoopnota(‘s) en/of verzekeringspolis retour.
Als u uit dienst treedt voordat de vergoeding volledig
is verrekend, vervalt de mogelijkheid tot het ruilen
van de aanspraak.
De volledige fiets-privé regeling kunt u opvragen
bij de PSA: psa@meerderweert.nl.
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Wat doe jij nou?
In deze rubriek vertellen collega’s over hun
hobby, hun passie of over iets dat ze graag met
anderen willen delen.
Aan het woord is Ans Hermans.

Plusklas basisschool
De Tweesprong
Dit schooljaar is bij De Tweesprong in NederweertEind een pilot gestart met een plusklas. Eén dagdeel
per week komen hoogbegaafde kinderen van de
groepen 5 t/m 8 bij elkaar om te werken aan
uiteenlopende zaken. Nu, op het einde van het
schooljaar, evalueren we hoe het verlopen is.
Net als op de meeste scholen werken we met drie
instructieniveaus. Deze zijn ook in de groepsplannen
terug te vinden. We willen zoveel mogelijk aansluiten
bij de onderwijs- en instructiebehoeften van ieder
kind. We merkten dat de hoogbegaafde leerlingen
hier niet genoeg aan hadden. Bovendien vroeg de
extra aandacht in de combinatiegroepen veel van de
leerkrachten. Daarom zijn we in september 2010
gestart met een plusklas. Eén middag per week
krijgen de hoogbegaafde leerlingen instructie voor

het extra uitdagende werk dat ze in de klas maken.
Er wordt aan de meest uiteenlopende onderwerpen
gewerkt. Het uitgangspunt is het tweede deel van
de middag zo min mogelijk ‘schools’ in te richten.
De kinderen hebben een onderwerp naar keuze
uitgewerkt op hun manier; er is een uitvinding
ontworpen en gezamenlijk uitgevoerd; we hebben
denkspellen gedaan en we hebben geleerd over de
werking van de hersenen.
Ondertussen heb ik voor mijn studie (master
pedagogiek) een onderzoek gedaan naar het
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op De
Tweesprong. Het ging daarbij om de beleving van
de leerlingen en hun ouders. Hieruit zijn conclusies
getrokken en aanbevelingen geformuleerd. Daarmee
gaan we het komende schooljaar aan de slag.
We kunnen nog het een en ander verbeteren bij het
vroegtijdig signaleren van hoogbegaafde leerlingen.
Er is nog te weinig een doorgaande lijn in het aanbod
voor de leerlingen in de klas. De invulling van de
plusklas passen we aan, onder andere door ook
leerlingen van groep 3 en 4 te laten deelnemen.
Zo hopen we steeds beter aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen, een
opdracht die óók valt onder Passend Onderwijs!
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Nieuws van de
GMR
Medezeggenschap bruist!
Op 13 april was er een thema-avond
Medezeggenschap op de ODAschool in Boshoven.
De avond had de pakkende titel ‘Gaat ons onderwijs
op tilt?’.
De hoofdspreker van de avond, Gerben Heldoorn,
legde uit en lichtte toe met welke aspecten
van kwaliteit de scholen, en MeerderWeert als
organisatie, te maken (gaan) krijgen. Gerben
Heldoorn boeide het aanwezige publiek met
informatie uit verschillende hoeken, vanuit zijn
‘positie’ als schooldirecteur, als leerkracht én als
ouder van kinderen op de basisschool.
Er waren zo’n 50 mensen aanwezig die het een zeer
geslaagde avond vonden.

Ook volgend (school)jaar zal de GMR het initiatief
van de thema-avonden voortzetten. De ideeën voor
onderwerpen die zijn ingebracht, worden daarbij
betrokken.
Wie doet mee?
Volgens rooster treden aan het eind van het
schooljaar vijf leden van de GMR af. Allen zijn
herkiesbaar. Maar iedereen kan zich graag melden
om mee te doen! Liefst zo snel mogelijk. Voor meer
informatie: gmr@meerderweert.nl.
Namens de GMR
Eric Baetsen, voorzitter en Rex Pyka, vice-voorzitter

Zwaaien en
handen schudden
We nemen afscheid van:
Udo Kooijmans van Aan de Bron en Mieke
Vaessen-Driessens van Aan de Bron en ’t Kienhout,
Wim Aben van De Bongerd, Pedro Heesterbeek
van basisschool Budschop, Marlou van Bussel van
de Joannesschool, Frits Steuten van De Kerneel,
Cees Steenvoorden en Miep Verkoulen van
basisschool Leuken, Truus Schreven en Annemarie
Prijs-Hendrikx van Het Palet en Liesbeth
Arkesteijn van De Schrank.
Wij wensen hen alle goeds voor de toekomst!

Felicitaties voor 25 dienstjaren in het onderwijs gaan naar:
Agnes Hermans van De Kerneel en Carla Stals
van de ODAschool.
Felicitaties voor 40 dienstjaren in het onderwijs gaan naar:
Herm Verbugt, directeur van Aan de Bron,
Toos Theunissen-Bollen van basisschool
Budschop, Fer Laenen en Peter Teunissen van de
ODAschool.
Johan Claessens is geslaagd voor de opleiding
mediacoach. Daarmee is de ODAschool de eerste
basisschool in Weert met een mediacoach. PROFICIAT!
Bart Caris directeur van basisschool St. Franciscus
en ‘t Kienhout is geslaagd voor de opleiding Lerend
Leiderschap. PROFICIAT!
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Van de redactie
Bereikbaarheid
medewerkers
bestuurskantoor
Tijdens de zomervakantie zijn alle medewerkers
van het bestuurskantoor afwezig van 18 juli t/m 12
augustus.
Bij calamiteiten is de directeur van de betreffende
school bereikbaar. Binnen de directeurenraad is een
belpiramide opgesteld die in voorkomende gevallen in
werking gaat.
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT
OP 5 SEPTEMBER 2011.
KOPIJ UITERLIJK MAANDAG 15 AUGUSTUS
2011 INLEVEREN.
Voor vragen en suggesties kunt u de redactie bereiken
via e-mail. Ook als u iets mist in de nieuwsbrief horen
we dat graag:
bmt@meerderweert.nl
Voor vragen over personele aangelegenheden en/of
financiën: Ineke Doré, stafmedewerker HRM:
i.dore@meerderweert.nl.
Henry Slaats, controller: h.slaats@meerderweert.nl.

Kijk ook eens regelmatig op onze website.
Maak er een vast agendamoment van!
Bekijk de foto’s van de MeerderWeertdag,
download alle formulieren
en voor de laatste nieuwtjes is er de Nieuwsflits.

Agenda
Juli 2011
maandag
4
			
			
vrijdag
8

Directeurenraad met vanaf 17.00
uur gezamenlijke bijeenkomst 		
Bestuur/GMR en Directeurenraad
Laatste schooldag

11 juli t/m 		
19 augustus		

VAKANTIE

maandag
11
			
vrijdag
15
			
zaterdag
30
			

Harde inleverdatum kopij WTV
Magazine - De Zonnehof
Harde sluitingsdatum personele
mutaties
Uitgave WTV Magazine met 		
advertentie - De Zonnehof

Augustus 2011
maandag
8
			
			
maandag
15
			
maandag
15
			
maandag
22
donderdag 25
zaterdag
27
			
			

Harde inleverdatum kopij WTV
Magazine - basisschool Leuken
(2de ronde)
Harde sluitingsdatum personele
mutaties
Harde inleverdatum kopij
nieuwsbrief 5
Eerste schooldag
Vooroverleg directeurenraad
Uitgave WTV Magazine met 		
advertentie - basisschool Leuken
(2e ronde)

September 2011
vrijdag
2
Directeurenraad
maandag
5
Harde inleverdatum kopij WTV
			
Magazine ODAschool (2de ronde)
maandag
5
Uitgave nieuwsbrief nummer 5
woensdag 14 MeerderWeert leerlingenzorg 		
			
bijeenkomst IB-directeuren
donderdag 22 Intervisie
zaterdag
24 Uitgave WTV Magazine met 		
			
advertentie - ODAschool (2e ronde)

Colofon
Redactie:	Ineke Doré, Henry Slaats,
Will Söntjens-Geijbels, René van Strijp
Eindredactie: Mathilde Dominikowski (HLV) - Weert
Vorm:
TwoforYou - Geleen
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