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Niet over één nacht ijs…
Al weer het tweede blad op de nieuwe kalender…
We zijn het jaar gestart met een goed bezochte
en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in zaal Don
Bosco op Boshoven. Er was een toelichting op
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het nieuwe bestuursmodel Raad van Toezicht/Raad van
Bestuur voor MeerderWeert dat op 1 januari jl. van start
ging. Ondertussen is hierover ook een extra nieuwsbrief
uitgebracht. Op 17 en 25 januari jl. waren de informatieavonden over het nieuwe ABP pensioenstelsel en de
mogelijkheden daarvan. Op de informatieavond over
de functiemix op 2 februari jl. is een toelichting gegeven op
de randvoorwaarden en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een hogere leerkrachtsalarisschaal.
De LB-schaal geldt als je als kartrekker en specialist een
stap méér zet om ook je (mede)teamleden te stimuleren.
Ook over functiemix verscheen een extra nieuwsbrief.
We maken ons op voor carnaval en Koning Winter laat
zich van zijn beste kant zien. Tijd om de schaatsen uit het
vet te halen!
Namens de nieuwe Raad van Bestuur wens ik jullie ‘unne
schoeëne vastelaovundj’ of een ontspannen carnavalsvakantie toe.
René van Strijp,
voorzitter Raad van Bestuur
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Financiën
Spaarloonregeling
Eind 2011 hebben nog 80 personen van de laatste
mogelijkheid gebruik gemaakt om deel te nemen aan
de spaarloonregeling. Wat de nieuwe vitaliteitsregeling exact inhoudt, is op dit moment nog niet
bekend. Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari
2013.
We informeren je zodra er meer details bekend zijn.
WGA premie
In nieuwsbrief nr.7 (december 2011) stond dat in 2012
werknemers een gedeelte van de gedifferentieerde
premie WGA gaan betalen. Door omstandigheden
heeft Merces deze mutatie niet verwerkt in de
salarisspecificaties over januari 2012. Dit wordt
hersteld in februari 2012. Dit betekent dat er over
januari nog een herberekening plaatsvindt en het
bedrag alsnog ingehouden zal worden.
De jaaropgaven 2011 zijn beschikbaar voor
alle medewerkers van MeerderWeert.
Je kunt deze ‘ophalen’ door in te loggen
in ‘Mijn Merces’.
Salarisbetalingen
De salarisverwerker Merces heeft een jaarplanning
gemaakt voor de uitbetaling van de salarissen.
De volgende betaling over de maand februari vindt
plaats in de carnavalsvakantie op vrijdag 24 februari.
De overige data:
Salarismaand
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Betaling
maandag 26 maart 2012
woensdag 25 april 2012
vrijdag 25 mei 2012
maandag 25 juni 2012
woensdag 25 juli 2012
vrijdag 24 augustus 2012
dinsdag 25 september 2012
donderdag 25 oktober 2012
maandag 26 november 2012
vrijdag 21 december 2012

ABP-pensioen: aanvullende maatregelen nodig
Bron: Merces, 19 januari 2012
ABP moet maatregelen nemen om te zorgen dat zijn
financiële situatie gezond wordt. De dekkingsgraad
van ABP (per 31 december 2011) is met 94% te laag
om aanvullende maatregelen te voorkomen. Het
verlagen van de pensioenen (pensioenaanspraken
voor werkenden en pensioenrechten voor gepensioneerden) met ongeveer een half procent in 2013
is nu een reële optie geworden. De premie om bij te
dragen aan het herstel van de financiële positie van
ABP gaat van 1 naar 3%.
Het precieze percentage - als de pensioenen verlaagd
moeten worden - zal bekend worden gemaakt in
februari 2012, nadat de deelnemersraad en werkgeversraad van ABP hierover hun advies hebben
gegeven. Dit besluit wordt vervolgens getoetst door
De Nederlandsche Bank. Of het besluit daadwerkelijk
wordt uitgevoerd per 1 april 2013, wordt bepaald
op basis van de stand van de dekkingsgraad op
31 december 2012.
Voorzitter Henk Brouwer hierover: “We kunnen
ons heel goed voorstellen dat onze deelnemers hierdoor
teleurgesteld zullen zijn. Een besluit tot verlaging van de
pensioenaanspraken en pensioenrechten, hoe beperkt
ook, is een maatregel die we nemen als het echt niet
anders kan. We maken eind van het jaar opnieuw de
balans op. Dan weten we of de pensioenaanspraken en
- uitkeringen daadwerkelijk verlaagd moeten worden in
april 2013.”
Lees verder >>

De datum voor de ‘extra run
december 2012’ wordt in november
2012 definitief vastgesteld.
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Financiën
Twee derde scholen schrijft rode cijfers
Bron: Merces, 12 januari 2012

mogelijk wanneer het totaaloverzicht door het
ministerie is gebundeld.

Schoolbesturen in basis- en voortgezet onderwijs
hadden in 2010 een moeilijk jaar. Beide sectoren
sloten af met verlies. Het basisonderwijs noteerde
-126 miljoen euro, het voortgezet onderwijs -73
miljoen. Twee derde van de scholen schreef in 2010
rode cijfers.

De schoolbesturen hebben gemiddeld genomen nog
voldoende reserves om de problemen op te vangen,
maar ze bezuinigen wel om de komende jaren weer
positief uit te komen. Op veel plaatsen overleggen
AOb-bestuurders hoe met natuurlijk verloop
gedwongen ontslagen voorkomen kunnen worden.
In het basisonderwijs schreef in 2009 de helft van de
besturen rode cijfers, in 2010 is dat opgelopen tot
tweederde. Eenzelfde ontwikkeling doet zich voor
in het voortgezet onderwijs. Daar steeg het aantal
scholen met een negatief exploitatieresultaat van
40 naar 62 procent.

Een groot aantal schoolbesturen sloot het jaar 2010
negatief af, zo blijkt uit een eerste analyse van de
jaarrekeningen 2010 door het Onderwijsblad.
De jaarrekeningen van de scholen zelf zijn meestal
kort voor de zomer klaar. Een goed beeld is pas

Personeel
Pensioenvoorlichting
Op 17 en 25 januari jl. nam een kleine honderd medewerkers van MeerderWeert deel aan de bijeenkomsten pensioenvoorlichting door de heer F. Lardinois
van het ABP.
Tijdens de voorlichting is uitleg gegeven over de
mogelijkheden van het keuzepensioen. Natuurlijk
waren er ook kritische vragen. Voor sommigen was
het een bevestiging van wat ze al wisten, voor
anderen een overvloed aan nieuwe informatie.
Was je wel of niet aanwezig? Kijk in ieder geval eens
op Mijn ABP via www.abp.nl. Hier kun je ‘spelen’ met
je opgebouwde pensioen en bekijken welke mogelijkheden voor jou interessant kunnen zijn. Je vindt
de benodigde inlogcode op het door ABP jaarlijks
verstuurde pensioenoverzicht.
Wil je een persoonlijk gesprek met een adviseur van
het ABP. Geef dit dan zo snel mogelijk door aan
Ineke Doré, stafmedewerker HRM, e-mail:
i.dore@meerderweert.nl.

Bij voldoende aanmeldingen kunnen de persoonlijke
gesprekken plaatsvinden bij MeerderWeert en hoef je
hiervoor niet naar het ABP in Heerlen te gaan.
Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering
IPAP nu ook voor partners
Wie een arbeidsongeschiktheidsverzekering IPAP
heeft afgesloten, kan vanaf heden ook voor zijn/haar
partner deze verzekering afsluiten. Dat geldt ook als
hij/zij niet bij de overheid, in het onderwijs of in de
bouw werkt. Mocht één van beiden arbeidsongeschikt
worden, dan blijft het gezinsinkomen op peil. Voor
een lage premie is er altijd de zekerheid van minstens
70% van het inkomen.
Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt
voor een inkomen als je niet meer (volledig) kunt
werken door ziekte of beperkingen.
Lees verder >>
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Personeel
Wat zijn de voordelen?
• Inkomensgarantie van minimaal 70% van het
verzekerde inkomen.
• Extra uitkering van 10% van het verzekerde
inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid.
• Bij een inkomen boven € 4.108, - per maand:
keuze om alleen het inkomen tot aan dit bedrag
te verzekeren.
• De bruto premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting en betaalt de partner rechtstreeks aan
Loyalis.
• Eén maand opzegtermijn.
• 30 dagen bedenktijd na ontvangst van de polis.
Voorwaarden
Werkt de partner in loondienst en is hij/zij minimaal
18 jaar en niet ouder dan 59 jaar? Dan kan deze
verzekering afgesloten worden. Er dient wel sprake te
zijn van een dienstverband, zodat de partner verplicht
verzekerd is voor de WIA (Wet Werk en Inkomen
naar Arbeidsvermogen). Voor partners van medewerkers binnen het onderwijs kan de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevraagd worden.
Waarvoor ben je verzekerd?
Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de
partner is men verzekerd tegen forse inkomensdaling
bij zowel gedeeltelijke als volledige arbeidsongeschiktheid. Lees hier meer over de dekking.

Voor het bepalen van de premiehoogte kijk op:
			
Bereken mijn premie
Pensioengerechtigde leeftijd
De CAO Primair Onderwijs 2009 geeft aan dat het
beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd o.a. geschiedt door het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar, met
ingang van de eerste dag van de maand, volgend op
die datum waarin de pensioengerechtigde leeftijd
wordt bereikt (art. 3.7 lid 5).
Hierna staat te lezen dat werkgever en werknemer
een nieuwe arbeidsovereenkomst kunnen sluiten na
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van
65 jaar (artikel 3.10). MeerderWeert heeft besloten
geen gebruik te maken van deze mogelijkheid en 65
jaar dus als pensioengerechtigde leeftijd te hanteren.
Dit vloeit voort uit de terugloop in leerlingenaantallen en krappe budgetten. MeerderWeert
wil ook graag in de toekomst een goed werkgelegenheidsbeleid voeren. Deze maatregelen dragen daaraan bij. Verzoeken om na de pensioengerechtigde
leeftijd van 65 jaar te kunnen blijven werken, worden
niet gehonoreerd.
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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 Jos Coolen.
Zing ‘es-school
Basisschool St. Laurentius is vanaf schooljaar 20112012 de eerste zilveren Zing ‘es school van Nederland. Dit is een initiatief van ‘Muziek Telt’, onderdeel
van Kunstfactor in Utrecht. Zing ‘es… de naam zegt
het al: ‘Wij gaan zingen!’
Waarom muziekonderwijs?
Muziek kan mensen openen, verbinden, verblijden,
inspireren, verstillen. Muziek geeft vleugels aan de
verbeelding, geeft ruimte aan de gedachten en opent
sensitiviteit. In het buitenland zijn inspirerende voorbeelden te vinden van muziekprogramma’s op scholen
die erg succesvol zijn. Zoals Sing Up (Engeland), Jekiss
(Duitsland), El Sistema (Venezuela). Om de kracht
van muziek bij kinderen volledig te benutten is het
luisteren naar muziek belangrijk, maar vooral ook de
ervaring van zelf spelen of zingen. Muziekonderwijs
op de basisschool maakt muziek voor alle kinderen
toegankelijk, zonder financiële drempels.
Waarom is zingen belangrijk?
In Nederland is zingen een van de meest populaire
vormen van vrijetijdsbesteding. Als je mensen vraagt
waarom ze zingen, antwoorden ze meestal ‘omdat
het leuk is’. Hoewel dat op zich al reden genoeg is
om het te doen, is zingen ook om anderen redenen
belangrijk. Zingen levert een waardevolle bijdrage aan
de ontwikkeling van opgroeiende kinderen:

Sociale ontwikkeling:
• Zingen is een gezamenlijke doe-activiteit waar de
hele klas plezier aan beleeft en waardoor een
saamhorigheidsgevoel ontwikkeld wordt.
• Zingen draagt cultuur over. De eigen cultuur maar
ook die van anderen.
• Bij samenzang leren kinderen rekening houden met
elkaar.
Emotionele ontwikkeling:
• Door te zingen ontwikkelen kinderen zich
expressief.
• Gekoppeld aan een thema of onderwerp verhoogt
zingen de betrokkenheid.
Lichamelijke ontwikkeling:
• Zingen ontwikkelt het stemapparaat.
• Bij kinderliedjes gaan de muzikale lijn en het fysieke
spel van nature hand in hand.
Ontspanning:
• Door te zingen tussen twee lessen door kunnen
kinderen op een geleide manier hun energie kwijt.
• Zingen kan stress beperken. Wanneer je zingt
maakt het lichaam stoffen aan die stress onderdrukken of doen verdwijnen.
Muzikale ontwikkeling:
• Door te zingen ontwikkelen kinderen hun
klankvoorstellingsvermogen.
• Kinderen verwerven een eigen liedrepertoire.
• Zingen is ook leren luisteren.
Taalontwikkeling:
• Zingen van liedjes in de eigen of vreemde taal traint
op speelse wijze het taalgevoel, breidt de woordenschat uit en brengt kinderen in aanraking met
vreemde talen en culturen.
• Geheugentraining. Lees verder >>
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Wat doe jij nou?
Lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijke vakken
op de basisschool. Wij zijn er van overtuigd dat zingen kinderen helpt bij deze vakken. Taalontwikkeling,
concentratie, samenwerken, op elkaar wachten.
Allemaal dingen die een kind leert tijdens het zingen!
En waarom zou een kind rekentafels niet zingend
leren? Zou dat niet veel sneller en leuker gaan?
Wij nemen als school graag het voortouw. Ons doel
is dat Zing ‘es op BS St. Laurentius werkt als een
inktvlek naar andere scholen.
Ons motto is: ‘BS St. Laurentius laat van zich horen!’

Naast korte zangspelletjes en liedjes tussendoor
zingen we minstens één keer per week en we zingen
regelmatig met de hele school. Daarnaast verkennen
we manieren om het zingen op school te verbeteren.
We worden hierbij ondersteund door muziekcoördinator/vakleerkracht Ilse Geelen. We streven naar
de titel ‘GOUDEN Zing ’s school’. Hiervoor gaan we
aan de slag om een schoollied te maken. En bovenal
hopen we, dat naast onze goede opbrengsten op
cognitief gebied, ouders ons vertellen dat ze hun kind
thuis horen zingen: in bad, onder de douche, op de
achterbank van de auto, op de fiets.
Onze tip voor iedereen:

‘Zingen….gewoon doen!!’
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De pen is voor…
Jos Coolen,
directeur Joannesschool, Tungelroy

Vanaf 2008 is de Joannesschool gevestigd in de
(multifunctionele accommodatie) ‘MFA Kimpe Veld’.
Naast de school is er een café, een gemeenschapszaal
en een dorpsbibliotheek. Overblijven voor kinderen
is ook mogelijk in het eigen gebouw. Tot 1 februari
2012 was er ook nog peuterspeelzaal ‘De Speuldoees’
gevestigd. Deze is verhuisd naar MFA ‘De Corneel’
in Swartbroek waar ook basisschool St. Laurentius
is gevestigd. Vanwege het multifunctionele karakter
worden alle ruimten niet alleen overdag optimaal
benut tijdens schooluren. ’s Avonds en buiten schooltijden maken diverse verenigingen en anderen gebruik
van het gebouw.
Gezien onze leerlingenpopulatie bieden wij gunstige
voorwaarden om leerlingen te leren hun eigen leervragen te formuleren, een eigen planning te maken en
hun eigen leerproces te evalueren. Ze doen dit door
na te denken over wat goed ging, wat minder goed
gaat en wat nog moeilijk is. Leerlingen plannen zelf
wanneer ze de taken van hun weektaak willen maken.
Onze leerlingen worden op hun eigen niveau
benaderd. Dit kan ook groep overstijgend zijn.
Zelfoplossend denken, evenals het samenwerken,
stimuleren we niet alleen door de weektaak maar
ook door ICT en Techniek.
De visie van onze school luidt daarom:

We vinden de betrokkenheid van ouders belangrijk.
SAMEN met ouders en leerlingen gáán we voor goed
onderwijs. Ouders hebben inspraak via de MR of het
oudercomité, maar ook via een ouderpanel. Met leerlingen overleggen we regelmatig via de leerlingenraad.
Want onderwijs in Tungelroy:

‘DAT DOEN WE SAMEN!!!’

‘Van goed naar beter’
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Van de redactie
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
VERSCHIJNT OP 2 APRIL 2012.
KOPIJ INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG
12 MAART BIJ DE REDACTIE.
Voor vragen en suggesties is de redactie te bereiken
via e-mail. Ook als je 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

Zwaaien en
handen schudden
We nemen afscheid van Frans Tak en Jacques
Manders van basisschool Leuken
We wensen hen alle goeds voor de toekomst!

Agenda
februari 2012
maandag 13 Uitgave nieuwsbrief 8
		 Gemeenschappelijke medezeggen		 schapsraad
woensdag 15 Harde sluitingsdatum personele mutaties
donderdag 16 Vooroverleg directeurenraad 1 maart
maandag 20
t/m vrijdag 24 Voorjaars- / carnavalsvakantie
zaterdag
25 Uitgave WTV Magazine met advertentie
		 Budschop (2e ronde)
maart 2012
donderdag 1 Studiedag directeurenraad
maandag 12 Harde inleverdatum kopij nieuwsbrief 9
woensdag 14 Gemeenschappelijke medezeggen		 schapsraad
donderdag 15 Harde sluitingsdatum personele mutaties
vrijdag
16 AVS congres
woensdag 21 Bijeenkomst directeuren/IB-ers WSNSdonderdag 22 Vooroverleg directeurenraad 13 april
zaterdag
24 Uitgave WTV Magazine met advertentie
		 Aan de Bron (2e ronde)
woensdag 28 MeerderWeertdag
april 2012
maandag 2 Uitgave nieuwsbrief 9
maandag 9 		Paasmaandag (vrij)
donderdag 13		Directeurenraad
vrijdag
13 Harde sluitingsdatum personele mutaties
dinsdag
17 		Gemeenschappelijke medezeggen			schapsraad
woensdag 25		LLN zorg MeerderWeert
zaterdag
28		Uitgave WTV Magazine met advertentie
			St. Laurentius (2e ronde)
maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei : meivakantie

Colofon

website.
Kijk ook regelmatig op onze
nt van!
Maak er een vast agendamome
formulieren.
Download salarisstroken en alle
Nieuwsflits.
de
er
Voor de laatste nieuwtjes is

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