nwsbrf
Digitale nieuwsbrief nr. 2 • februari 2011
MeerderWeert
In onze tweede nieuwsbrief wil ik graag een pluim uitdelen
aan de nieuwe mensen op ons bestuurskantoor. Ze zijn
erin geslaagd om de overgang van OSG naar een eigen
administratie zo goed als geruisloos te realiseren. Dat is een
geweldige prestatie! Zeker als je beseft dat ze niet afkomstig zijn uit het onderwijs en dat alle basisinformatie pas in
april/mei vrijkomt van OSG. Ik heb er alle vertrouwen in
dat we met dit team de toegezegde verbeterde kwaliteit én
serviceverlening kunnen waarmaken.
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We hebben onze ambitie om iedere maand een nieuwsbrief
te maken bijgesteld. In het verleden werd vaak dezelfde
informatie bekend via meerdere kanalen. Nu we dat kunnen
bundelen, kunnen we ook efficiënter communiceren.
We denken dat we u met één nieuwsbrief tussen de
vakantieperiodes (ongeveer eens per zes weken) volledig
up-to-date houden. Als er speciale aandacht voor een
onderwerp moet zijn, zal hiervoor een aparte nieuwsbrief,
met dat onderwerp, verschijnen.
U ziet het: deze nieuwsbrief blijft in beweging. Dat blijkt ook
uit de nieuwe rubrieken die we toevoegen. Scholen krijgen
de gelegenheid om zichzelf te presenteren, liefst met een
onderwerp dat nog niet bekend was/is. Een onverwachte
invalshoek dus.Volgens de redactie zijn er voldoende
mensen bij MeerderWeert die wel eens willen vertellen
waar hun hart sneller van gaat kloppen of waar ze echt
warm voor lopen. Iedereen die iets over zijn/haar passie
of hobby wil schrijven, is hartelijk welkom.Verderop in de
nieuwsbrief staan de uitgangspunten genoemd.
René van Strijp
Algemeen directeur
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Financiën

Website geeft
inzicht in pensioen
Vanaf 6 januari 2011 kan iedereen op de website
‘mijnpensioenoverzicht.nl’ een overzicht vinden van zijn/
haar pensioen- en AOW-aanspraken.
De website laat bovendien zien wáár het pensioen is
opgebouwd en waar meer informatie te vinden is.
Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de
Stichting Pensioenregister, opgericht door de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Het Pensioenregister heeft een wettelijke grondslag.

salarisbetaling van januari 2011. Door omstandigheden
is dit nu later gebeurd.

Premie percentages ABP
in 2011
De ABP-premie is per 1 januari 2011 met 0,1% omhoog gegaan. De tijdelijke opslag op de premie van 1%,
in het kader van het herstelplan per 1 augustus 2010,
blijft gehandhaafd. De premie voor ouderdoms- en
nabestaandenpensioen bedraagt op 1 januari 2011:
21,4% (per 1 januari 2010 was dit 20,3%).

Het gebruik van mijnpensioenoverzicht.nl is gratis.
De website wordt beschouwd als een publieke
voorziening en is niet bedoeld voor commerciële doeleinden. U krijgt toegang tot uw gegevens met
uw DigiD.

ABP baseert haar financiële beleid sinds 2006, na de
invoering van het Financieel Toetsingskader, op de
meest recente prognoses van het CBS. Begin 2011
bekijkt ABP, op basis van de stand van de dekkingsgraad
eind 2010, opnieuw of ABP voldoende financieel
herstel heeft laten zien. Dan besluit het bestuur van
ABP of eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn.

Betaling
13e salarisverwerking

De Overgangspremie VPL (VUT, Prepensioen en
Levensloop) daalt per 1 januari 2011 ten opzichte van
1 januari 2010 met 0,3 % (2011: 4,0% resp. 2010: 3,7%).
De premie AOP (Arbeidsongeschiktheidspensioen)
daalt per 1 januari 2011 eveneens en wel met 0,1%
(2011: 0,4% resp. 2010: 0,3%).

Een aantal medewerkers heeft in week 6 een betaling
ontvangen die verband houdt met de zogenaamde
13e verwerking. Dit heeft betrekking op o.a. reiskostendeclaraties uit 2010 die niet in de salarisbetaling van
december verwerkt zijn. Normaal gesproken is
deze betaling tegelijk met de
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Nieuws van
de GMR
Uitnodiging voor een thema-avond voor
MR-ers, leerkrachten, ouders en andere
geïnteresseerden.
Onderwerp?

Kwaliteit …
gaat ons onderwijs op tilt?
U wordt door een deskundige senior speaker
bijgepraat over recente ontwikkelingen in het
onderwijs, waarbij kwaliteit centraal staat:
- verhogen leeropbrengst en het stellen van doelen bij
toetsen
- referentieniveaus bij taal en rekenen en de betekenis
daarvan voor kwaliteit
- passend onderwijs
- met ouders kom je verder!
- keuzes voor medezeggenschap.
Wissel van gedachten met deelnemers van binnen en
buiten de organisatie en de GMR.

Wanneer?
Woensdag 13 april 2011, 19.30 uur.
Waar?
ODAschool, locatie Anjelierstraat – Weert.
Aanmelden?
Tot uiterlijk 1 april a.s.
via e-mail: gmr@meerderweert.nl
met vermelding ‘thema-avond 2011’.
Namens de GMR
René Bocken,Truus de Munnik en Harriëtte Nijnens
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De pen is voor…
Jan Cuijpers
Basisschool De Firtel
in Stramproy…
verrassend nieuw!
Op het bouwterrein aan de Parklaan wordt
de Brede School Stramproy gebouwd.
Elke dag een stukje dichter bij het schoolgebouw
dat past bij onze visie.

Het ‘echte leven’
We zijn een school met een positieve blik op de
toekomst. We werken aan nieuwe ontwikkelingen.
We vinden het boeiend, zijn heel benieuwd en
gemotiveerd… we gáán ervoor!
Bij ons zijn 320 kinderen op weg naar een groeperingsysteem. Flexibiliteit, leren van en met elkaar en competentiegericht werken, spelen een grote rol. Zelfstandig
werken en kinderen leren zelf verantwoordelijk in het
leven te staan, zijn belangrijke doelen op onze school.
Het leren op onze school sluit aan bij het ‘echte leven’.
We halen als het ware de maatschappij, de actualiteit,
dat wat kinderen ‘beweegt’ de klas in. Ook het kritisch
en bewust omgaan met snelle ontwikkelingen op het
gebied van technologie is onderdeel van onze visie.
Daarnaast is er steeds aandacht voor zelfredzaamheid,
een deel van de bagage die ieder mens nodig heeft op
zijn weg in de wereld.

We leren onze kinderen verschillen en overeenkomsten bij elkaar te ontdekken en hoe je daar mee
omgaat. Het allerbelangrijkste is dat ieder kind de kans
krijgt om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Samenwerking
In de Brede School Stramproy werken we samen met
onze medegebruikers: OBS De Duizendpoot en Stichting Humanitas. We krijgen kansen om gezamenlijk,
met respect voor elkaars eigenheden, mooie dingen te
doen. Teamkamer, speelplaats en speelzaal, amfitheater,
kinderkookcafé en de BSO-ruimte gaan we samen
gebruiken. We gaan gezamenlijk voor het ontwikkelen
van een eigentijds, breed en kwalitatief goed aanbod.

Boeiend onderwijs
Vanuit onze noodlocatie zien we iedere dag de
vorderingen van onze bouw. Over boeiend onderwijs
gesproken! Bouwkranen, betonmixers, prefab, warmtewisseling, dekplaten en nen-normen.
Allemaal begrippen die we nu in een boeiende context
kunnen plaatsen en van een betekenisvolle inhoud
kunnen voorzien. “Meester, ik kan het nieuwe schoolgebouw op schaal met legoblokjes namaken”.
De specialisten van de toekomst melden zich al.
De bouw kan ons niet snel genoeg gaan.
Nadenken over de nieuwe inrichting loopt parallel aan
het ontwikkelen van een gezamenlijke pedagogische
visie. In Stramproy maken ze WERK met WERK!
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Personeel

De spaarloonregeling?
Wat is het ook alweer
precies?
Met een spaarloonregeling spaart u via uw salaris
belastingvrij. Werkt u voor meer werkgevers?
Dan kunt u maar bij één werkgever deelnemen aan
de spaarloonregeling. Daarnaast moet u voldoen aan
drie voorwaarden:
- u bent op 1 januari 2011 in dienst bij MeerderWeert;
- u laat MeerderWeert vanaf 1 januari 2011
de algemene heffingskorting toepassen;
- u maakt geen gebruik van de levensloopregeling.
Bent u ná 1 januari 2011 in dienst gekomen, dan kunt
u in 2011 geen spaarloonregeling afsluiten. Pas als u op
1 januari 2012 nog steeds in dienst bent, kunt u deelnemen aan de spaarloonregeling.

Hoeveel sparen?
Er geldt een maximaal belastingvrij bedrag van
€ 613,- per kalenderjaar. Het is mogelijk om dit
bedrag gespreid over het jaar te sparen,
bijvoorbeeld maandelijks 1/12 deel. Het bedrag in één
keer sparen kan bijvoorbeeld bij de uitbetaling van het
vakantiegeld of de eindejaarsuitkering.

Wanneer over uw geld
beschikken?
U laat bijvoorbeeld het maximale bedrag van € 613, per jaar van uw brutosalaris inhouden. Het geld wordt
gestort op een spaarloonrekening op uw naam.
In principe kunt u vier volledige kalenderjaren niet
aan dat geld komen.
Er zijn twee uitzonderingen om het spaarloon eerder
op te nemen:
1. de opname is voor een doel dat wordt genoemd
in het reglement dat op uw spaarloonrekening van
toepassing is:
• het kopen van een eigen woning als hoofdverblijf
• het starten van een eigen bedrijf

• de eigen bijdrage in de kinderopvang
• scholing
• het opnemen van onbetaald verlof
• premies van enkele levensverzekeringen
• inleg op een lijfrentespaarrekening
• inleg op een spaarrekening eigen woning
• het vrijwillig betalen van premies voor een eigen
pensioenregeling.
2.	spaarloon dat is opgebouwd van 2007 t/m 2009
kunt u vervroegd opnemen.
Na afloop van de vier kalenderjaren wordt het bedrag
dat vrijkomt automatisch gestort op de tegenrekening
die u hebt opgegeven. Deze tegenrekening kunt u
altijd wijzigen. De opgebouwde rente ontvangt u op
de tegenrekening of op de spaarrekening.

Hoe sluit u een spaarloonregeling af?
MeerderWeert heeft een spaarloonregeling afgesloten
met de Rabobank. Als u wilt starten met de spaarloonregeling, dan kunt u dit melden bij Ineke Doré,
stafmedewerker HRM (i.dore@meerderweert.nl).
Zij stuurt u dan een inschrijfformulier. Hierop geeft
u aan op welke manier u wilt sparen en welke
tegenrekening u gebruikt.
Hebt u nog vragen over de spaarloonregeling?
Neem dan gerust contact op met Ineke Doré.

U maakt al gebruik van de
spaarloonregeling, wat nu?
U hoeft verder niets te doen. De inhoudingen
gebeuren op de manier zoals dat in het verleden is
afgesproken.
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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 Annelies Indenkleef-Niellissen.

Kinderen en verlies
‘Ik werk drie dagen in cluster 3/4 van De Firtel in
Stramproy. Daarnaast begeleid ik een rouwgroep
van vijf leerlingen uit groep 7 op een school.
Vier van hen hadden te maken met verlies in hun
gezin. Het is hevig en spannend, maar heel dankbaar
werk. Hier ligt mijn passie: kinderen begeleiden in
een verliessituatie.
Waarschijnlijk ligt de oorsprong in mijn jeugd.
Mijn moeder stierf toen ik acht was. Er was nauwelijks
gelegenheid om daarbij stil te staan. Het moest vooruit.
En dat is ook goed. Maar een verlies neem je mee,
je hele leven. Ik heb wel geleerd dat het goed is om
gevoelens die bij verlies boven komen, bespreekbaar te
maken. En niet pas na dertig jaar.
Dat gun ik iedereen. Zeker ieder kind dat ooit te
maken krijgt met verlies.Verlies is voor volwassenen
niet eenvoudig, laat staan voor een kind! Al te vaak
wordt er gedacht: “Het gaat wel. Ze hebben het een
plekje gegeven.” Maar vroeg of laat, komt het bij je
terug. Als je gaat trouwen, als je een kind krijgt of als

een vriend ernstig ziek wordt. En wat is er met al die
kinderen, die niet (meer) samenwonen met beide
ouders? Zij hebben heel wat keren afscheid moeten
nemen. In 27 jaar in het onderwijs heb ik veel kinderen
gezien. Je wilt iets doen. Maar het is vaak zo beperkt.
Iedereen heeft het al zo druk!

Voor alle collega’s
Een paar jaar geleden heb ik een basistraining
gevolgd bij Riet Fiddelaers: ‘Jong Verlies’, bedoeld om
rouwgroepen te begeleiden. Later volgde de training
KIES-coach (Kinderen in EchtscheidingsSituaties) en de
bijscholing ‘KIES voor mij!’ (voor individuele of kleine
groepjes kinderen).
Ik zou graag een tijdje met de kinderen mee willen
lopen... op zoek naar een nieuwe weg. Het zou
prachtig zijn, als ik iets zou kunnen betekenen voor alle
kinderen van MeerderWeert, die een ‘wandelmaatje’
nodig hebben.
Het begin is gemaakt. Er is een rouwprotocol bij
MeerderWeert, daar heb ik samen met anderen aan
gewerkt. We inventariseren materiaal waarover alle
collega’s kunnen beschikken. Het is goed dat er iets
klaar ligt. Soms, heel onverwacht, verlies je iemand…’
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Van de redactie
In deze uitgave van de Nieuwsbrief introduceren we
twee nieuwe rubrieken.
In ‘De pen is voor…’ bijt Jan Cuijpers de spits af
met een verhaal over de vorderingen rondom de
nieuwe Firtel in Stramproy. Het is de bedoeling dat
iedere school een keer de pen krijgt om in maximaal
350 woorden op te schrijven wat die school zo leuk,
bijzonder of uitzonderlijk maakt. Een verrassende
invalshoek of kijken met een andere bril, levert vast
een uniek verhaal op voor de lezers.
‘Wat doe jij nou?’ is het podium voor alle
medewerkers van MeerderWeert om te vertellen
over hun hobby, hun passie, hun favoriete
vakantiebestemming, de bezigheden waar hun
adrenaline van gaat stromen of waarvoor ze alles laten
staan en liggen enzovoort. Deze keer vertelt Annelies
Indenkleef-Niellissen haar gepassioneerde verhaal.

met alle scholen en om collega’s beter (of eens van een
andere kant) te leren kennen. We rekenen op ieders
enthousiaste medewerking.
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.
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT
OP 18 APRIL 2011. UW KOPIJ UITERLIJK
28 MAART 2011 INLEVEREN.
Voor vragen over personele aangelegenheden en/of
financiën:
Ineke Doré, stafmedewerker HRM:
i.dore@meerderweert.nl.
Henry Slaats, controller:
h.slaats@meerderweert.nl.

Beide rubrieken zijn bedoeld om het ‘MeederWeertgevoel’ aan te wakkeren. Om (verder) kennis te maken

Agenda
Maart 2011
maandag
7	Harde inleverdatum kopij WTV
Magazine – Joannesschool
dinsdag
15 Harde sluitingsdatum personele
mutaties
donderdag 17 Agendacommissie Dira
woensdag 23 	Directeuren / IBnetwerk
MeerderWeert
zaterdag 26	Uitgave WTV Magazine – advertentie
Joannesschool
maandag 28 Bestuursvergadering – Bestuurskantoor
maandag 28 Kopij inleveren Nieuwsbrief 3
woensdag 30 MeerderWeertdag

April 2011
vrijdag
1 Directeurenraad – ’t Blaakven
woensdag 6 WSNS directieraad
donderdag 14 Visitatie directeurenraad
vrijdag
15	Harde sluitingsdatum personele
mutaties
maandag 18 Uitgave nieuwsbrief 3
donderdag 21 Intervisie directeurenraad

VAKANTIE		 7 t/m 11 maart Voorjaarsvakantie

VAKANTIE		 25 april t/m 6 mei Meivakantie

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