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Dinsdag 6 maart 2012. Amsterdam Arena: 50.000
onderwijsgevenden in actie tegen de bezuinigingen op
passend onderwijs. De grootste onderwijsmanifestatie
ooit! Indrukwekkende opkomst. Prima programma. Goede
sprekers. Eénduidig signaal door meer dan een kwart van
alle (basis)onderwijsgevenden in Nederland. Massaal bij
elkaar in Amsterdam. Dan is er echt wat aan de hand!!
Een breed gedragen en klemmend beroep op de politiek
om de bezuinigingen op passend onderwijs van tafel te
halen. Passend onderwijs: JA! Bezuinigingen op de
mogelijkheden hiertoe: NEE!
Onderwijsgevenden zijn geen verwende zeurpieten en
ook geen dommeriken (al willen sommige politici ons dat
wel eens anders doen geloven). Onderwijsgevenden
begrijpen dat er in tijden van economische malaise geen
extra middelen beschikbaar komen. Als er een bepaalde
bezuinigingsopdracht gehaald moet worden, moeten
fundamenteel andere keuzes gemaakt worden.
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Het bestuur van MeerderWeert zal niet nalaten om
dit signaal bij de koepelorganisatie PO raad en de
politiek te blijven leggen. Zó kunnen we gezamenlijk
duidelijk maken dat deze impasse van steeds maar
opgeschroefde taakstellingen, in combinatie met
bezuinigingen op de budgetten, een onmogelijke
dreigt te worden.

Esther Nabben (de Kameleon) stelt een vraag
aan Emile Roemer (SP)

Onderzoek wijst uit dat onderwijsgevenden massaal
bereid zijn om de prestatiebeloning (speerpunt van
VVD-politiek) in te ruilen tegen de bezuinigingen
op de leerlingenzorg. Niemand zit op deze
prestatiebeloning te wachten. Liever wordt het
werk voor kinderen in de praktijk van elke dag beter
passend gemaakt. Om zo elk kind te kunnen geven
waar het recht op heeft. Maar ook om de werkdruk
voor leerkrachten daarbij hanteerbaar te houden.
Nog geen week later maakt een ander onderzoek
duidelijk dat de werkdruk in het onderwijs bij 80 %
van alle leerkrachten tot onaanvaardbare hoogte
gestegen is!?
Hoe star, dom, miskennend, minachtend kun je (als
politicus) zijn om zo’n duidelijk signaal te negeren?
Iedereen met gezond ‘boerenverstand’ begrijpt dat
dit ergens fout moet gaan. Is het niet nu, dan wel op
een later moment. Het zijn de kinderen die dan de
dupe worden.

Op de scholen in onze regio hopen de bezuinigingen
op de bekostiging zich op. Tel daar nog de leerlingenkrimp en een gemiddeld hogere dan landelijke
kostenpost voor personeel bij op. Dan zit je echt in
de hoek waar de klappen vallen. Scherpe en fundamentele keuzes maken is dan een urgente opdracht.
En die moeten dan op alle niveaus voor alle scholen
en leerkrachten kunnen gelden.
Tegelijk moeten en willen we onze kwaliteitstaakstelling uiterst serieus nemen. We willen toch het
beste uit kinderen en leerkrachten halen? Dat is
onze basistaakstelling! Dat betekent dat we alle
leerkrachten een-op-een willen aanspreken op hun
inbreng, taakstelling en betekenis voor kinderen en
de school. Een bepaalde ondergrens is daarbij voor
iedereen van toepassing. Dat hoort bij professioneel
werkgeverschap.
Dit alles laat onverlet dat we ons tegelijk actief blijven
inzetten om de mogelijkheden en budgetten die
hiervoor nodig zijn aan de juiste maat te krijgen.
Raad van bestuur MeerderWeert
René van Strijp / Henk Jabben
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De formatie voor het
schooljaar 2012-2013
Rond deze tijd vinden de eerste gesprekken
plaats voor de formatiecontouren van het nieuwe
schooljaar. Voor iedereen belangrijk en ook altijd
weer spannend! Blijft de formatie gelijk of leveren
we in? Jammer genoeg is er nergens meer sprake
van groei. Hoe richten we volgend schooljaar onze
groepen in? Hoe blijft de noodzakelijke ondersteuning zo goed mogelijk overeind? Hoe bundelen
we onze krachten?
Limburg, en dus ook onze regio, heeft te maken met
leerlingenkrimp. Binnen MeerderWeert loopt het
aantal leerlingen behoorlijk terug. MeerderWeert had
op zijn eerste teldatum (1 oktober 2006) nog 3521
leerlingen. De formatie voor het nieuwe schooljaar
wordt gebouwd op 3006 leerlingen. In zes jaar tijd
een verlies van 515 leerlingen (-14,5 %). Dat zijn twee
volwaardige basisscholen van middelgrote omvang!
De komende zes jaar staat een verlies van ongeveer
10% op stapel. Een forse aderlating en een flink
verlies aan formatieplaatsen.
Dit alles dwingt ons de komende jaren na te denken
over een aantal fundamentele vragen:
• Hoe groot dient een basisschool minimaal te zijn
om bestaansrecht te hebben?
• Welke samenwerkingsclusters kunnen we binnen
MeerderWeert realiseren?
• Welke basisscholen kunnen wellicht fuseren of
samenwerken?
• Hoe regelen we de aansturing voor clusters?
Kan een grotere school een samenwerking aangaan
met een kleinere, met als doel de directie- en
IB-ondersteuning efficiënter in te vullen?
• Kunnen directeuren en Ib-ers voor meerdere
scholen ingezet worden?
• Geldt dit ook voor leerkrachten met speciale
capaciteiten?
• Kunnen we regionaal of wijkgebonden ook samen
werkingsvormen aangaan met scholen van
Eduquaat? Vooral ook met het oog op de zorg voor
leerlingen.
• Hoe groot dient de bovenschoolse bestuurs-		
inrichting te zijn/te worden in relatie tot de
uitvoeringsrealiteit op de scholen?

Met de inventarisatie van wensen en mutaties
kunnen ook het volgend schooljaar gedwongen
ontslagen vermeden worden. Wel hebben sommige
scholen met een dusdanige krimp te maken dat
leerkrachten dienen af te vloeien. Zij worden met
voorrang herplaatst. Sinds de fusie is er nog steeds
een werkgelegenheidsgarantie (geen werkplekgarantie)! Bovendien is er alleen werkgelegenheidsgarantie
als aan een bepaalde ondergrens van competenties en
bekwaamheden wordt voldaan.
Scholen waar sprake is van (behoorlijke) formatieterugloop zijn: Het Palet, de Bongerd, St. Laurentius,
Joannes, Aan de Bron en de Firtel. ‘t Kienhout sluit
het nieuwe schooljaar haar deuren. In totaal een
verlies van tien arbeidsplaatsen. Helaas kunnen we
enthousiaste nieuwe leerkrachten vooralsnog weinig
zekerheid of perspectief bieden op een baan.
Vervangingsmogelijkheden zijn er nog wel.
In de wensenlijst hebben negen collega’s (7 formatieplaatsen) aangegeven van pensioen-/levensloop- of
andere regelingen gebruik te willen maken. Andere
collega’s maken gebruik van uitbreiding van hun
baporecht, van ouderschapsverlof, van verlaging van
de werktijdfactor enz. We kunnen daarmee gedwongen ontslagen voorkomen. Wellicht dat een aantal
collega’s geplaatst wordt in de bovenschoolse pool.
Iedere directeur beschikt over de cijfers waarop de
formatie voor het nieuwe schooljaar wordt ingericht.
De beleidsnotitie ‘boventalligheid en mobiliteit’ is
hierbij nog steeds aan de orde.
Ondanks de minder rooskleurige vooruitzichten,
is het zeer prettig dat 35 collega’s hebben aangegeven
in aanmerking te willen komen voor een Lb-functie.
Dit betekent een kwaliteitsimpuls voor MeerderWeert die absoluut noodzakelijk is om aan de eisen
en behoeftes in de toekomst te kunnen voldoen.
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Wenseninventarisatie
Hoe nu verder?
Medio februari 2012 hebben we alle
wenseninventarisatieformulieren ontvangen. We lichten twee onderdelen toe:
de functiemix en de mobiliteit.
Functiemix
Zoals eerder aangegeven hebben 35 leerkrachten
aangegeven in aanmerking te willen komen voor de
functiemix.
Op dit moment worden de schoolspecifieke profielen
voor de functiemixvacatures opgesteld. Na instemming van het personeelsdeel van de MR worden de
geïnteresseerde leerkrachten van de eigen school
benaderd om te solliciteren. De schooldirecteur stelt
een benoemingsadviescommissie (BAC) samen en
ontvangt de sollicitaties. Na de sollicitatiegesprekken
met de BAC volgt de selectie.
De BAC doet een schriftelijke voordracht aan de
toetsingscommissie (deze bestaat uit de leden van
de Raad van Bestuur en de stafmedewerker HRM)
waarna de toetsingscommissie de voordracht toetst.
De stafmedewerker HRM informeert de betreffende
leerkracht en de BAC schriftelijk over de uitkomst.
Is er geen geschikte kandidaat uit de procedure of
geen geïnteresseerde binnen de eigen school zijn,
wordt de functiemixvacature uitgezet bij de overige
scholen van MeerderWeert. De procedure begint
dan weer opnieuw.
Als een leerkracht wordt afgewezen (ongeacht of
dit vanuit de BAC of de toetsingscommissie is), hij/
zij ontvangt altijd een onderbouwing, bedoeld om
te werken aan ontwikkelpunten zodat hij/zij in de
toekomst alsnog in aanmerking kan komen voor de
functiemix.

Met het invoeren van de functiemix is de kans groot
dat er meer mobiliteit gewenst is doordat medewerkers gaan doorschuiven.
Mobiliteit
Op dit moment hebben 12 medewerkers aangegeven
gebruik te willen maken van vrijwillige mobiliteit.
Als er mobiliteitvacatures beschikbaar zijn, worden
de medewerkers, met zowel verplichte als vrijwillige
mobiliteit, per e-mail geïnformeerd door de stafmedewerker HRM. Interesse in de vacature wordt
kenbaar gemaakt via de stafmedewerker HRM.
De directeur kan van de gelegenheid gebruik maken
om een MT-lid (of -leden) te laten deelnemen aan
het gesprek. Tijdens het gesprek dat gaat over de
persoon (welke kwaliteiten/ervaringen/reden
mobiliteit etc.) en de school (visie/onderwijskundige
doelen/wat heeft de school nodig/wijze van onderwijs
geven/verwachtingen van de nieuwe leerkracht) zal
duidelijk moeten worden of er een match is tussen
school en leerkracht.
Als er geen match is, wordt bekeken of de betreffende leerkracht op zijn/haar huidige school kan blijven
(dit is niet van toepassing bij verplichte mobiliteit) of
dat het toch wenselijker is naar een andere school
(waar in eerste instantie geen interesse voor was) te
gaan of bovenschools geplaatst te worden.
Als er sprake is van verplichte mobiliteit en er geen
match mogelijk is, wordt de betreffende leerkracht
bovenschools geplaatst en van daaruit in een langdurige vervanging. Het streven is naar een vaste
werkplek voor de betreffende leerkracht.
Kortom, het is een hele kluif om iedereen voor
volgend jaar weer op de juiste plek te krijgen!
Mocht je vragen hebben over de procedure neem dan
contact op met Ineke Doré, stafmedewerker HRM
(e-mail: i.dore@meerderweert.nl).
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Nieuws van de
GMR
Geachte MeerderWeertenaren,
De vorige maand heb ik mijn GMR-collega’s
laten weten dat ik aan het eind van dit schooljaar niet herkiesbaar ben voor een volgende
GMR-periode. Daarmee komt dan een einde
aan mijn zesjarig voorzitterschap van de GMR.
Terugkijkend naar het begin van de GMR in de
huidige opzet (de fusie in 2006) en zelfs daarvóór,
kan ik alleen maar positief zijn. Vanuit een destijds
ietwat onwennige -en terughoudende- start staat
er nu een positief kritische GMR van geïnteresseerde
ouders en personeelsleden, die zich wil blijven verder
ontwikkelen. Een GMR die in het licht van in- en externe ontwikkelingen probeert mee te denken over
de grote lijnen. Zonder daarbij het allerbelangrijkste:
de kinderen, uit het oog te verliezen.
Als ik kijk naar onderwerpen die de afgelopen zes
jaar de revue zijn gepasseerd, zijn vooral de jaarlijkse
formatie en de begroting de ‘eyecatchers’. Lumpsum,
en met (steeds) minder geld méér doen. Een voor
onderwijsland nieuw concept. In ‘mijn’ bedrijfsleven
-letterlijk- aan de orde van de dag. Voor beide
sectoren liggen daar nog uitdagingen genoeg.
Anders zijn de organisatorische ontwikkelingen.
Mobiliteit, herziening en kostengunstiger inrichten van
de bovenschoolse organisatie, bestuurlijke wijzigingen
en een sterker wordende wisselwerking tussen de
scholen en haar medewerkers.

Natuurlijk gaat niet alles over rozen. Er waren,
er zijn, en er zullen altijd twistpunten blijven. Maar
juist daarin ligt het bestaansrecht van de medezeggenschap: meedenken! Niet de besluitvorming is de
essentie, maar de weg ernaartoe! Díe weg bepaalt
het succes van een GMR of elk ander medezeggenschapsorgaan, en het succes van de samenwerking.
Een weg die de afgelopen jaren zowel in formele als
informele zin, met alle betrokkenen in goede communicatie is afgelegd en naar mijn overtuiging ook zo zal
worden voortgezet. Dus geheel in lijn met wat ik ten
aanzien van het onderwijzen aan ontwikkelingen heb
gezien de afgelopen jaren: Leer van elkaar, dat is de
beste weg naar groei en ontwikkeling!
Ik sluit een interessante en leerzame hobby af, die me
met gemak (meer dan) een volle maand per jaar aan
uren heeft beziggehouden. Een schat aan ervaring, en
straks ook veel vrije tijd rijker.
Ik wil iedereen bedanken die zich, binnen alle
overlegstructuren, heeft ingezet en blijft inzetten
voor de medezeggenschap binnen MeerderWeert.
En specifiek de GMR leden en Raad van Bestuur
voor hun vertrouwen en prettige samenwerking.
Ik zal de ontwikkelingen als geïnteresseerde ouder
ongetwijfeld blijven volgen.
Groet,
Eric Baetsen
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Even voorstellen
Per 1 maart 2012 ben ik benoemd als nieuwe
directeur aan SBO Het Palet.
Ik werk al meer dan 35 jaar in het onderwijs aan
diverse basisscholen, in allerlei functies en in
verschillende plaatsen in Limburg. Mijn ervaring
strekt zich uit over alle groepen in het basisonderwijs, met het accent op de bovenbouwgroepen.
Vanuit mijn ervaring en studie ben ik doorgestroomd
naar directiefuncties en uiteindelijk als bovenschools
directeur van vier basisscholen. In 2003 werd ik door
de onderwijs-begeleidingsdienst (Consent) benaderd
om als senior onderwijs-adviseur in de regio Limburg
te gaan werken. Dit heb ik vijf jaar met veel plezier
gedaan.

In 2008 ben ik bij Intersym HRM/EDM gestart als
onderwijs- & organisatieadviseur. Daaraan ben ik
sinds april 2009 als zelfstandig partner verbonden.
Samen met het team van
SBO Het Palet, de leerlingen
en de ouders wil ik de
komende jaren werken aan
de totale kwaliteit van onze
school. Een school waar wij
met z’n allen trots op zijn.
Huub Hagen

Bernie Kooistra, directeur basisschool
Leuken heeft een nieuwe uitdaging
Op 1 april jl., nam Bernie Kooistra afscheid
van basisschool Leuken. Zij kiest voor een
nieuwe uitdaging in Geldrop.
Bernie heeft in de afgelopen 5 jaar een groot aantal
zaken fors in ontwikkeling gebracht. Dat is vanuit de
maatschappelijke taakstelling, die voor alle scholen in
Nederland geldt, maar ook expliciet voor basisschool
Leuken, hard nodig. Het bestuur van MeerderWeert
is Bernie zeer erkentelijk voor haar inbreng en niet
aflatend enthousiasme en inzet voor basisschool
Leuken. Daarvoor veel dank en waardering. Wij
wensen haar veel succes en geluk in haar nieuwe baan.
We realiseren ons dat 1 april een minder gunstig
moment is om een directeur te vervangen. Zeker
op een school waar een aantal pittige opdrachten

bij elkaar komen. In overleg met het managementteam, de teamgeleding en de medezeggenschapsraad
van bs Leuken is ervoor gekozen een interimdirecteur met brede onderwijservaring te benoemen.
Dit is vooralsnog tot aan de zomervakantie. Indien
wenselijk of nodig zal dit contract worden verlengd
om de continuïteit en de kwaliteit van de ingezette
ontwikkelingen van meet af aan te garanderen.
Meteen na de zomervakantie zal de procedure
gestart worden voor een definitieve invulling van
de directeursfunctie op Leuken.
Richard de Grood (58 jr) wordt per 1 april de
interim-directeur op basisschool Leuken Hij krijgt
daarbij assistentie van Bart Caris (directeur op
basisschool St. Franciscus en ‘t Kienhout) en van
de MT-leden van bs Leuken.
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Wat doe jij nou?
‘Alleen op school …’
Heb je dat ooit gezien? Een gewone doordeweekse dag, het is geen vakantie, er wordt
niet gestaakt. En toch zit de directeur
helemaal alleen op school te werken.
Bestaat dat? Ja zeker! Kom maar eens op een
donderdagmiddag kijken op basisschool ’t Kienhout in
Ospeldijk. De 36 leerlingen die onze school telt zijn
dan met de bus naar de gymzaal en de bibliotheek in
Ospel. De twee leerkrachten zijn uiteraard mee.
Een school zonder kinderen dus. Dat is vreemd.
Toch is dit helaas de harde realiteit op onze school.
Vanwege het teruglopende leerlingenaantal heeft het
bestuur van MeerderWeert besloten dat onze school
per 1 augustus 2012 gaat fuseren met basisschool de
Schrank in Ospel. De locatie in Ospeldijk, de huidige
basisschool ’t Kienhout, verdwijnt.
Bij dit besluit zijn we niet over één nacht ijs gegaan.
Samen met de ouders van onze school zijn we een
jaar of twee geleden al gestart met een onderzoek
naar de toekomstperspectieven. Helaas was al vrij
snel duidelijk dat er nauwelijks nog jonge kinderen
in de laagste groepen zouden instromen. Zo’n één à
twee leerlingen per jaar. Met een grote uitstroom aan
de bovenkant weet iedereen dat dit niet lang goed
kan gaan.

Het is bewonderenswaardig om te zien hoe ouders
en school samen dit traject doorlopen hebben.
Ik vind het een voorrecht om samen met ouders
‘schouder aan schouder’ te hebben mogen lopen.
In ons hart doet het zeer dat basisschool ’t Kienhout
verdwijnt, maar ons verstand zegt dat het goed is zo.
Aan het begin van dit schooljaar is met het team, de
ouders en de kinderen afgesproken dit jaar in vol
ornaat te doorlopen en er ook voor te zorgen dat we
de tijd van ’t Kienhout mooi kunnen afsluiten.
De kinderen van onze school gaan enkele keren
‘proeven’ op basisschool de Schrank. Ook de ouders
hebben al kennisgemaakt met de nieuwe school.
Aan het einde van het jaar sluiten we af met een
reünie en een rommelmarkt waarbij we spullen die
over zijn te koop aanbieden.
In de laatste schoolweek maken we van donderdag
op vrijdag een ‘onderwijsmarathon’, waarbij de kinderen 24 uur op school zijn. ’s Nachts blijven de kinderen, samen met de leerkrachten en enkele ouders,
slapen op school. Een mooi en waardig einde van 59
jaar onderwijs in Ospeldijk!
Bart Caris, directeur basisschool ’t Kienhout.
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Belangrijke en spannende tijden!

CITO EINDTOETS GROEP 8,
Op 7, 8 en 9 februari hebben alle leerlingen
van de groepen 8 op onze basisscholen de
CITO eindtoets gemaakt. In de eerste plaats
blijft de toets bedoeld om een verantwoorde
keuze te maken voor het vervolgonderwijs
voor iedere leerling. De toets is een belangrijk
gegeven, maar niet het enig tellende criterium. Het totaaladvies van de basisschool blijft
voor de scholen voor voorgezet onderwijs in
onze regio de belangrijkste graadmeter.
Voor de school wordt het totaalcijfer van alle citoeindtoetsen ook als norm gebruikt om de eindop- brengst van de basisschool in beeld te krijgen.
De onderwijsinspectie koppelt daaraan getallen,
grenzen en waarderingen. De status van deze inspectie-opbrengst-indicator is hoog. In combinatie met de
tussentoets resultaten hangt er redelijk veel van af.
Het is misschien gek dat we zo op getallen gefixeerd
zijn, maar het is voor een aantal scholen nu wel
belangrijk om deze ‘maat’ te halen. Juist om ook enige
ruimte voor andere belangrijke zaken te houden.
We constateren met zeer veel genoegen dat we voor
het eerst sinds 2006 (het begin van MeerderWeert)
erin zijn geslaagd om de ondergrens van de
inspectie op alle scholen te halen! En in de
meeste gevallen zelfs royaal!

De Feiten
• Scholen onder de voor hen geldende
ondergrens:
• Scholen net boven de ondergrens:
• Scholen in de zone tussen ondergrens
en gemiddeld:
• Scholen precies op het gemiddelde:
• Scholen in de zone tussen gemiddeld en
bovengrens:
• Scholen boven de voor hun geldende
bovengrens:

geen
1
1
2
6
5

NB
• De leerlingen van het Palet nemen niet deel aan de
CITO eindtoets.
• 364 leerlingen namen deel aan de CITO eindtoets;
de meesten aan de klassikale toets; enkelen aan de
(individuele) niveautoets.
• De door de inspectie gehanteerde criteria
(ondergrens, gemiddeld en bovengrens) verschillen
van school tot school en worden bepaald door het
percentage gewichtsleerlingen op de school.
• Een school die drie jaar achter elkaar boven de
bovengrens van de inspectie scoort, én die de
andere 9 normindicatoren voldoende heeft,
mag zich excellent noemen.
• Een school die drie jaar achter elkaar onder de
ondergrens scoort, krijgt het predicaat zwak.

Er is op alle scholen ‘hard aan getrokken’! En op
sommige scholen extra hard, met extra accenten en
opdrachten. Met resultaat dus!
PROFICIAT en mijn complimenten daarbij
voor iedereen!
Henk Jabben
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Financiën
ABP-pensioen: aanvullende maatregelen nodig
Om de financiële positie van ABP te bevorderen,
heeft het bestuur van ABP besloten de tijdelijke
herstelopslag in 2012 en 2013 te verhogen van
1% naar 3%. Deze verhoging geldt voor de collectieve
én de vrijwillige premies voor ABP KeuzePensioenOP/NP.

Invoering per 1 april 2012
De hogere opslag gaat - zonder terugwerkende
kracht - in op 1-4-2012. De benodigde stijging van
premie wordt in de resterende 21 maanden van 2012
en 2013 gerealiseerd. Effectief wordt de herstelopslag
hierdoor 3,2%. Bij het plaatsen van de salarisspecificaties over de maand april in Mijn Merces wordt
eveneens melding gemaakt van de hogere premie.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Tijdens de controle van de accountant is geconstateerd dat in de personeelsdossiers een aantal VOG´s
ontbreken. De accountant heeft van de minister
opdracht gekregen om tijdens de komende jaarrekeningcontrole, die begin mei start, extra goed toe
te zien op de naleving van de VOG-verplichting en
hier ook melding van te maken. Indien er VOG´s
ontbreken, kan de minister overgaan tot opschorting

van 15% van de rijksbijdrage. Als vervolgens blijkt
dat het niet gelukt is om binnen 3 maanden alle
tekortkomingen op te lossen, kan de minister
besluiten tot een definitieve inhouding van 15% van
de rijksbijdrage. Op dit moment worden op alle
MeerderWeert-scholen VOG´s opgevraagd om aan
onze verplichting te kunnen voldoen, vóór de
jaarrekeningcontrole in mei begint.
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Ingezonden
Boos...
Ik ben boos. En teleurgesteld. En ach ja, ik had
dit eigenlijk ook wel verwacht. Maar ergens
was er toch een klein beetje hoop. Zo’n signaal, zo’n statement. Dat moest toch wel IETS
teweeg brengen?!
Vanmorgen werd ik vroeg wakker. Staken. Op naar
Amsterdam! We waren er te vroeg, dus tijd genoeg
om ons op weg naar de Arena te hullen in de diverse
paarse en groene gadgets die ons onderweg aangeboden werden. Eenmaal in de Arena hadden we snel
een goed plekje gevonden. Wave hier, dansje daar,
stakingslied ondersteund door prachtige fluitconcerten... (ik zou willen dat ik ook op m’n vingers kon
fluiten)! En goede sprekers namens de vakbonden,
namens de leerkrachten, namens de directeuren,
namens de ouders en namens de leerlingen. Allemaal
met dezelfde boodschap. Deze bezuinigingen, op deze
manier, dat KAN NIET!!! Op de eerste plaats zijn de
leerlingen die baat hebben bij passend onderwijs de
dupe. Maar niet alleen zij. Want de klassen worden
groter, er is minder specialistische hulp, de leerkracht
moet meer zorg en aandacht besteden aan alle

kinderen; ALLE kinderen worden hier de dupe van!
De werkdruk stijgt, wat de kinderen ook zeker niet
ten goede zal komen.
Maar iedereen moet toch bezuinigen? Dus ook het
onderwijs?! Jawel, dat begrijpen we allemaal best.
Voorstel: de prestatiebeurs die 250 miljoen moet
kosten, schrap die maar! Waarom wil de minister dat
WEL doorvoeren, terwijl ze flink wil schrappen in de
zorg?! Meer salaris voor een deel van de leerkrachten? In de Arena was het duidelijk dat zo’n 50.000
van mijn collega’s daar net als ik NIET op zitten te
wachten. De zorg voor onze leerlingen gaat ons aan
het hart. Die zorg komt nu in gevaar. En laten we wel
wezen: daarmee ook onze toekomst. Want de jeugd
IS onze toekomst!
Ik ben dus boos.
Morgen weer voor de klas. Boos? Nee, natuurlijk
niet. Genieten. Genieten van mijn kids die de zorg
verdienen waar ze recht op hebben!
Anke van Laer, basisschool ’t Kienhout, Ospeldijk
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De pen is voor…
Erna Bouten,
directeur basissschool de Kerneel
Basisschool de Kerneel is gevestigd in de wijk
Kerneelhoven in Nederweert. De school is ontstaan
uit een fusie van twee scholen, de Lambertus en de
St. Jozef en telt ongeveer 270 leerlingen. De naam van
de school is aangepast aan deze tijd en stamt af van
het oorspronkelijke gebied en de boer Cornelis.
Een landelijk gebied waar o.a. seringen gekweekt
werden (dialect: kernieelkes). Basisschool de Kerneel
is gevestigd in een mooi licht en ‘open’ gebouw.
Bobo Kindercentra
In Nederweert zijn basisschool de Kerneel en Bobo
Kindercentra al een hele tijd in gesprek over
samenwerking op het gebied van onderwijs en
kinderopvang. Door de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te versterken, ontstaan optimale mogelijkheden om te werken aan de integrale
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van nul tot
dertien jaar. In een integraal kindcentrum staat dus
niet alleen de leerlijn van kinderen centraal, maar
vooral ook de ontwikkelingslijn. Gezamenlijk creëren
we een omgeving en een opvoedingsklimaat waarin
het individuele kind zich geborgen voelt en zich positief kan ontwikkelen op cognitief, emotioneel, sociaal,
moreel en motorisch gebied.

Integraal kindcentrum De Kerneel in
Nederweert
Ons motto: De Kerneel, daar kom je samen
tot bloei is leidraad voor ons IKC. We organiseren
doorlopende dagarrangementen voor kinderen van
0 - 13 jaar, waarin optimale ontwikkelingskansen
voor kinderen aanwezig zijn. Er is aandacht voor
alle kinderen en samen ontwikkelen we doorgaande
lijnen en zorg. Buitenschoolse arrangementen op het
gebied van sport, cultuur en verenigingsleven worden
integraal opgenomen. Door de samenwerking ontstaat een voorziening waarin kinderen de gelegenheid
hebben om op een natuurlijke, vloeiende wijze de
dag door te brengen. In een IKC nemen aandacht en
begeleiding op maat toe. Het is niet langer: ‘Onderwijs hier, opvang daar en zorg weer een deur verder’.
Een IKC wordt daarmee een ‘huis voor het kind in de
kern of in de wijk’. Een dergelijke voorziening heeft
een sterke sociale functie in de buurt en de gemeenschap. In de zomervakantie zal het gebouw aangepast
worden om beter te kunnen voldoen aan al onze
wensen. Na deze verbouwing zal ons integraal kindcentrum in Nederweert feestelijk worden geopend.

Feestelijk uitluiden ‘t Kienhout
Eind van dit schooljaar sluit basisschool ’t Kienhout - voorheen basisschool Heilige Geest - na bijna 60 jaar
onderwijs in Ospeldijk, voorgoed haar deuren. ’t Kienhout fuseert met basisschool de Schrank in Ospel.
We willen deze lange periode van onderwijs in Ospeldijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en zelfs vieren
met een reünie op vrijdag 15 juni 2012!
Er wordt een boek gepresenteerd over onderwijs in Ospeldijk en
de school kan voor de laatste keer worden bezichtigd tussen
21.00 en 22.00 uur. De reünie vindt plaats in de feesttent
op de speelplaats en duurt van 20.00 – 01.00 uur.
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Woensdag 28 maart
2012 jaarlijkse
MeerderWeertdag.

Thema: opbrengstgericht werken.

minder
Veel sfeer, dito enthousiasme, goede en
el!
gevo
d
goede workshops en een goe

Locatie: basisschool en
spor thal Aan de Bron.

op
Inleider Marcel van Herpen, autoriteit
tijd.
het gebied van onderwijs in de huidige

Team van de Firtel in Stramproy:
trotse winnaar van de puzzel!
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Van de redactie
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT
OP 18 JUNI 2012.
KOPIJ INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG
29 MEI 2012 BIJ DE REDACTIE.
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

Zwaaien en
handen schudden
We feliciteren Peter Stapels van Aan de Bron met
zijn 25-jarig onderwijsjubileum.

Agenda
april 2012
maandag 2 	Uitgave nieuwsbrief 9
maandag 9 Tweede Paasdag (vrij)
vrijdag
13	Directeurenraad
vrijdag
13 	Harde sluitingsdatum personele mutaties
dinsdag
17 Gemeenschappelijke Medezeggenschaps		 raad
woensdag 25 LLN zorg MeerderWeert
zaterdag 28		Uitgave WTV magazine met advertentie 		
		 St Laurentius (2e ronde)
maandag 30 t/m 4 mei		
		 Meivakantie
Mei 2012
donderdag 10		Intervisie
vrijdag
11 	Vooroverleg directeurenraad 1 juni
maandag 14	GMR vergadering
dinsdag
15 Harde sluitingsdatum personele 			
		 mutaties
donderdag 17
en vrijdag 18 Hemelvaart (vrij)
zaterdag 26 Uitgave WTV magazine met advertentie 		
		 de Tweesprong (2e ronde)
maandag 28 Tweede Pinksterdag (vrij)
dinsdag
29 Harde inleverdatum kopij nieuwsbrief 10
woensdag 30 Bijeenkomst directeuren/IB-ers WSNS

We nemen afscheid van Nellie Nijnens-de Wit
en wensen haar alle goeds voor de toekomst.

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

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