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Dit schooljaar zit er weer bijna op. Een druk jaar waarin
we samen een heleboel zaken gerealiseerd hebben.
Op uitlopende gebieden zijn belangrijke vorderingen
gemaakt. We kunnen terugkijken op een succesvol
MeerderWeert-jaar. Het ‘MeerderWeert-gevoel’ ontstaat
steeds meer. De meerwaarde van één stichting komt
steeds duidelijker in beeld. Teamleden van diverse scholen
komen met elkaar in contact om gegevens uit te wisselen
of om samen op te trekken en synergie te bereiken.
Heel goed!
De inspectie heeft alle scholen van MeerderWeert het
basisarrangement toegekend. De cito-eindtoets 2012 is
zeer goed gemaakt. Geen enkele school onder de ondergrens. Een aantal scholen zelfs significant hoger dan de
voor hen geldende bovengrens. Tussentoetsen laten vaak
zien dat er ook in de lagere groepen goed gepresteerd
wordt. Hier en daar zijn er signalen dat er ‘een tandje bij
moet’. Al met al: aansprekende resultaten.
Op personeelsgebied was 2011-2012 een bewogen jaar.
We kunnen niet ontkennen dat het bestuur -gevoed door
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen- veel >>
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verwacht van de medewerkers bij MeerderWeert.
Mensen moeten in toenemende mate investeren in
zichzelf om hedendaags vakmanschap te realiseren.
De maatlat ligt daarbij aanzienlijk hoger dan in het
verleden. MeerderWeert rekent het tot een van haar
kerntaken om hiervoor scholing, ondersteuning en
coaching te verzorgen. Het komende schooljaar is het
beoordelingsbeleid voor iedereen van toepassing.
Het eind van een schooljaar is ook het moment waarop mutaties aan de orde zijn. Basisschool ‘t Kienhout
sluit haar poorten; kinderen en ouders stappen over
naar basisschool De Schrank. Door de sluiting
worden vijf leerkrachten herplaatst. Complimenten
zijn op hun plaats voor de manier waarop dit proces
door iedereen is doorlopen. Het afgelopen schooljaar
namen we afscheid van vijftien leerkrachten. Bij de
start van het nieuwe schooljaar nemen we van tien
teamleden afscheid en in de loop van het jaar zijn er
dat nog eens zeven. Afscheid nemen van deze grote
groep collega’s (vaak zeer ervaren en met veel dienstjaren op hun conto) maakt de weg vrij voor nieuwe
mensen. Daarvan zijn er ondertussen een negentien
benoemd. Vierentwintig collega’s hebben gebruik
gemaakt van mobiliteit en zijn van werkplek en school
gewisseld.
We bedanken alle collega’s die afscheid nemen voor
hun vaak jarenlange inzet, expertise en betrokkenheid. We wensen hen alle goeds voor de toekomst!
Alle nieuwe collega’s wensen we veel succes in hun
nieuwe baan of op hun nieuwe school!
GMR
We nemen ook afscheid van een aantal GMR leden.
Hen bedanken we uiteraard voor de vaak jarenlange
inzet, betrokkenheid en positief kritische reflecties.
Zonder iemand tekort te willen doen, bedanken we
expliciet Eric Baetsen. Hij was vanaf het begin van de

Stichting MeerderWeert aan de GMR verbonden als
betrokken, deskundige en op verbinding ingestelde
voorzitter. MeerderWeert is hem veel dank
verschuldigd.
Basisschool de Kameleon
Hier is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de
onderwijskwaliteit door iedereen. Dat was ook hard
nodig vanuit de taakstelling die alle scholen hebben.
Er lag bovendien een pittige opdracht vanuit de
Inspectie voor het onderwijs. Maandag 4 juni jl. zijn
de inspecteurs weer bij de Kameleon geweest.
Met een prachtig resultaat. De school wordt weer
geplaatst in het basistoezicht arrangement. Dat
gebeurt alleen als de zaken, de opbrengst en de
kwaliteit goed op orde zijn. Meer dan verdiend, er is
hard gewerkt, veel geïnvesteerd en veel geleerd in de
afgelopen twee en een half jaar … soms met ‘(bloed),
zweet en tranen’, maar wel met resultaat! Naast aandachtspunten die (voor alle scholen) gelden, blijft er
als totaalresultaat over dat alle tien normindicatoren
(de belangrijkste zaken waarnaar men kijkt) op orde
zijn en dat de opbrengsten van voldoende niveau zijn.
De kwaliteitseisen worden op alle gebieden gehaald.
Er staat dus een prima school, met goede leerkrachten en leidinggevenden waar kinderen en ouders in
de wijk Fatima trots op mogen zijn! Ook wij zijn trots
op deze school! Net als dat we dat zijn op alle
scholen waar deze resultaten al eerder behaald zijn.
Wij feliciteren hiervoor alle kinderen, ouders,
teamleden en de directeur van de Kameleon!
We wensen iedereen een zeer verdiende, ontspannen,
zonnige en fijne vakantie toe!
We zien iedereen graag uitgerust en gezond terug op
maandag 13 augustus.
Raad van Bestuur MeerderWeert
René van Strijp / Henk Jabben
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Wat doe jij nou?
Oprooj: een brede school

In deze rubriek vertellen collega’s over hun
hobby, hun passie of over iets dat ze graag
met anderen willen delen. Aan het woord zijn
Jan Cuijpers van De Firtel en Jan Teensma
van OBS De Duizendpoot in Stramproy.
Sinds september 2011 delen Basisschool De Firtel,
Openbare Jenaplanschool De Duizendpoot, BSO en
kinderdagopvang van Humanitas een prachtig, nieuw
gebouw. De brede school ‘Oprooj’ in Stramproy is
een feit.
Jan Cuijpers, directeur van basisschool de Firtel: “In
het verleden begeleidde ik vaker nieuwbouwplannen
maar ik ben onder de indruk van de daadkracht bij de
gemeente. Ze maakt werk van haar visie op onderwijs door te investeren in een modern, markant en
energiezuinig schoolgebouw. Midden in het centrum
van het dorp, zoals dat vroeger ook was. ‘Oprooj’
wordt elke dag ‘bevolkt’ door 450 kinderen van 0 tot
12 jaar. Ouders kunnen kiezen voor de onderwijsvisie
die past bij wat ze hun kinderen willen meegeven:
regulier of openbaar Jenaplan. Broertjes en zusjes
kunnen terecht op de Kinderopvang en voor en na
school is er voor de kinderen van de buitenschoolse
opvang van alles te beleven. De samenwerking
tussen de scholen verloopt heel spontaan. We delen
de speelplaats en de lerarenkamer, we vieren sint en

carnaval samen en we maken over en weer gebruik
van elkaars ruimten”.
School én buurt
Jan Teensma, directeur van De Duizendpoot:
“Die flexibiliteit biedt ook ruimte aan andere
organisaties. De EHBO zit hier in huis, er wordt
Franse les gegeven en we hebben een zangkoor dat
hier regelmatig repeteert. En op de vraag van de
Fanfare of ze een keer mogen komen voorspelen,
zeggen we ook graag ja. Zo houden we als brede
school het rijke verenigingsleven in Stramproy mede
in stand! Binnenkort wordt het zeskampterrein
tegenover ‘Oprooj’ in ere hersteld. Op deze manier
groeien scholen en buurt steeds meer naar elkaar
toe. Daar heeft iedereen plezier van”.
De buitenklas
Jan Cuijpers: “We hebben eigenlijk nog maar
één wens: de buitenklas. Dat is een educatieve
ruimte waar alle zintuigen geprikkeld worden en
kinderen naar hartenlust kunnen experimenteren
en observeren. In de moestuin, of met insecten of
vogels. Betekenisvol leren vanuit ervaring noemen we
dat. De eerste voorbereidingen zijn al getroffen.
We moeten links en rechts nog partijen (sponsoren)
zoeken, maar dat de buitenklas er komt, daar ben ik
zeker van!”
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De pen is voor…
Huub Hagen,
Directeur SBO Het Palet
De Stichting MeerderWeert verzorgt boeiend
onderwijs in deze tijd. MeerderWeert kiest hierbij
voor het concept van de lerende organisatie.
De kerntaak van elke lerende school is het vorm
geven van boeiend onderwijs dat past in deze
tijd. Boeiend voor kinderen én leerkrachten.
De Stichting wil er zorg voor dragen dat alle
kinderen, die één van de MeerderWeert-scholen
bezoeken, bagage meekrijgen om een passende
plaats in de maatschappij te kunnen innemen en
er een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Het Palet is een speciale school voor basisonderwijs
(sbo-school) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot
ongeveer 13 jaar. De school is bedoeld voor kinderen
die niet meer voldoende begeleid kunnen worden in
de reguliere basisschool. Om allerlei redenen worden
de leerlingen verwezen naar onze school: sommige
kinderen hebben specifieke hulpvragen op leergebied,
anderen op het gebied van gedrag of een combinatie
van beiden. Bijna alle leerlingen van de school zijn
afkomstig van de scholen die deel uitmaken van het
Samenwerkingsverband Weert en Nederweert.

We weten en zien iedere dag dat alle kinderen
verschillend zijn. In de groep is er sprake van grote
diversiteit aan kwaliteiten. In kleine, concrete stappen
willen we op weg naar een andere benadering van
verschillen tussen kinderen en verschillen binnen één
kind. Wij kiezen daarbij voor de uitgangspunten van
‘onderwijs op maat’: adaptief onderwijs.
De centrale vraag hierbij is:
• Wat heeft dit kind nodig om verder te kunnen
ontwikkelen?
• Hoe kan ik aansluiten op de leerling-kenmerken van
ieder afzonderlijk kind? Dit betekent zeker niet dat
we ‘individueel onderwijs’ gaan geven; we willen de
groep als stamgroep handhaven.
Het omgaan met die verschillen tussen kinderen
gebeurt tijdens het leerproces expliciet op diverse
manieren:
• formeren van flexibele groepen naast de stamgroep;
• extra instructie;
• wijze van instructie;
• gebruik van computer;
• remedial teaching/groepsassistentie;
• inzetten van interne deskundigheid (OOP en NOP);
• inzetten van externe deskundigen;
• verschillen leren zien als kans om van en met elkaar
te leren;
• mogelijkheid bieden om zelfontdekkend te leren;
• kinderen aanspreken op competenties;
• op effectieve wijze gebruik maken van de beeldcultuur.
Om aan de verschillen binnen één kind tegemoet te
komen, proberen we hoe langer hoe meer ieders
specifieke eigenheid leidend te laten zijn in het onderwijsaanbod voor de leerlingen. Met andere woorden:
Passend Onderwijs voor iedereen.
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Wanneer je de kwaliteit van onderwijs op de
scholen wilt bewaken of verhogen is het zaak om
de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie
(de doelgroep) goed in kaart te brengen. Wat zijn
de specifieke kenmerken van de doelgroep en welke
consequenties heeft dat voor ons onderwijs.
SBO Het Palet is een SBO plusschool
Hiermee bedoelen we dat de zorgbreedte in de loop
van de jaren is vergroot zodat kinderen die een andere en complexere zorgvraag hebben toch geholpen
kunnen worden. Deze tweede (extra) zorgvraag
hangt vaak samen met een leerling-gebonden
financiering (de rugzak). Ouders hebben zodoende
meer keuzevrijheid om hun kind (ook) te plaatsen op
onze SBO-school (dichtbij huis) in plaats van het
speciaal onderwijs op grotere afstand van de woonomgeving. Na invoering van de harmonisatiewet
(voorjaar 2010) ontvangt de school niet meer de
daarmee samenhangende financiële middelen.
De kennis en ervaring zijn echter nog steeds
voorhanden bij SBO Het Palet.

Nieuws van de
GMR
• Voorzitter: Rex Pyka.
• Contactadres: gmr@meerderweert.nl.
• Definitieve nieuwe samenstelling van de GMR
wordt in het najaar met de MR-en
gecommuniceerd.
• De GMR is ALTIJD op zoek naar enthousiaste
personeelsleden en ouders. Interesse?
Meld je aan!

SBO Het Palet: een school om trots op te zijn!
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Ziekteverzuim
MeerderWeert heeft het afgelopen jaar hard gewerkt
aan het verlagen van het ziekteverzuimpercentage.
Onderstaande tabel, verstrekt door onze arbodienst
365/ArboNed, is hier het bewijs van. Het up-to-date
maken van het ziekteverzuimbeleidsplan en

2010
2011

het trainen van de gesprekstechnieken van onze
directeuren hebben aan dit resultaat bijgedragen.
Voor 2012 een mooie uitdaging om in ieder geval
een ziekteverzuimpercentage te realiseren onder de
5,3%.

Verzuim %
1e verzuimjaar

Verzuim %
1e en 2e verzuimjaar

Meldingfrequentie
in dagen

Gemiddelde verzuimduur 		

6,0
5,3

6,5
5,8

0,76
0,75

30,7
43,5

PO-Actief
In een eerdere nieuwsbrief werd je geïnformeerd
over PO-Actief. Wat was dat ook alweer?
Alle medewerkers van 45 jaar of ouder zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek.
Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst,
de Workability Index. Met deze vragenlijst worden
mogelijke risico’s op uitval geïnventariseerd.
Zodat deze in een vroeg stadium onderkend worden.
Risico’s waar jij je mogelijk niet eens van bewust bent
of die niet zo voor de hand liggen. Zo is een
preventieve aanpak mogelijk.
Ondertussen heeft het onderzoek plaats gevonden.
208 medewerkers kregen de uitnodiging om deel te
nemen aan PO-actief. 91 medewerkers (41%) hebben
uiteindelijk de vragenlijst ingevuld en verzonden. Alle
deelnemers hebben via een brief een terugkoppeling
ontvangen van hun persoonlijke score. De anonieme
eindrapportage geeft het volgende beeld:

Ten opzichte van de benchmark scoort MeerderWeert beter bij de slechte/matige score en
werkbelevinggesprekken. Verdere uitleg over de
resultaten wordt in het schooljaar 2012-2013 tijdens
teamvergaderingen gegeven.
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Verklaring Omtrent Gedrag
De medewerkers van wie deze verklaring ontbrak,
zijn aangeschreven. Van bijna alle medewerkers zijn
de verklaringen nu binnen. Van een paar is het nog
wachten op de gemeente. Hartelijk dank voor jullie
medewerking!
Komend schooljaar gaan we verder met het
controleren van wettelijk vereiste documenten in
de dossiers. Denk daarbij aan: kopie identiteitsbewijs, kopie relevante diploma’s en loonbelastingverklaring. We rekenen ook dan weer op ieders
medewerking.
Vervangers
Het einde van het schooljaar is in zicht. Altijd weer
onrustig, ook voor onze vervangers, die geregistreerd staan op www.vervangerspool.nl/meerderweert.
Allerlei vragen komen boven. Een paar ‘hot items’:
• Wanneer krijg ik de zomervakantie door
betaald?
De zomervakantie wordt tot 1 augustus van een
jaar doorbetaald als er sprake is van een
vervanging die ingegaan is vóór 1 maart van dat
jaar en doorloopt tot de zomervakantie.
• Worden vervangers beoordeeld?
Ja, net als de vaste medewerkers worden ook
vervangers beoordeeld. We streven ernaar om
bij vervangingen van 3 maanden of langer een

beoordeling te laten uitvoeren door de betreffende schooldirecteur. De directeur bespreekt deze 		
beoordeling met de vervanger. Indien er sprake is
van vervangingen korter dan 3 maanden, maar wel
met regelmaat bij een bepaalde school, is een
beoordeling ook wenselijk. Is bovenstaande op jou van
toepassing en heb je nog geen beoordeling gehad, 		
meldt dit dan bij je schooldirecteur. Je hebt er recht 		
op om te weten hoe je functioneert en op welke
punten je je nog verder kunt ontwikkelen;
• Wordt er binnen MeerderWeert gewerkt met 		
zgn. A en B lijsten?
We werken niet met lijsten die deze benamingen
hebben. We houden wel een lijst bij van vervangers 		
over wie onze directeuren al een langere tijd zeer
tevreden zijn. Deze vervangers wensen we als eerste 		
in te zetten, zodat ze op langere termijn voldoende
ervaring opgedaan hebben om vast in dienst te treden
bij MeerderWeert. De datum van afstuderen is voor 		
ons dus niet het uitgangspunt. Het kan in de praktijk
voorkomen dat iemand die later afgestudeerd is
eerder een vaste baan bij MeerderWeert heeft.
Dit heeft dan te maken met bovenstaande in combinatie met het gegeven: de juiste persoon op de juiste 		
plek. Stel je hebt een langdurige vervanging gehad op 		
een MeerderWeert-school en net bij die school komt
het schooljaar erna formatieruimte, dan kan het 		
zijn dat de voorkeur naar jou uitgaat vanwege net die
ervaring die je het afgelopen schooljaar bij die school 		
opgedaan hebt.
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• Hoe zit het dan met de overige vervangers?
Ook hen willen we graag een vervanging aanbieden.
De praktijk bepaalt echter in hoeverre dit mogelijk is. De directeuren zoeken dan bij vervangingen
op www.vervangerspool.nl/meerderweert. Het is
belangrijk voor een directeur dat alle gegevens
up-to-date zijn! Een directeur zal niet snel een 2e
keer bellen als hij de 1e keer tevergeefs heeft
gebeld, dus...houd je gegevens goed bij!

Natuurlijk hebben vervangers nog veel meer vragen.
We zijn van plan voor de herfstvakantie een bijeenkomst te organiseren voor de vervangers. Tijdens de
bijeenkomst lichten we e.e.a. verder toe en is iedereen in de gelegenheid om vragen te stellen. Meer
informatie volgt.

Financiën
Schooljaarbegroting
De begrotingsgesprekken met de directeuren zijn
eind mei allemaal gevoerd.
Het opstellen van de schooljaarbegroting is in een
afrondende fase zodat deze eind juni vastgesteld kan
worden.

Jaarverslag 2011
De jaarrekening inclusief de financiële toelichting over
2011 is gecontroleerd door onze accountant PwC.
Het voorlopige resultaat over 2011 bedraagt bijna
€ 280.000 negatief.
Lenteakkoord
In het definitieve lenteakkoord zijn ook maatregelen
afgesproken die invloed hebben op onderwijsgebied.
Zodra deze maatregelen concreet zijn, zullen we de
gevolgen voor MeerderWeert nader toelichten.
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De pen is voor…
Hub Verdonschot,
De laatste Mohikaan van De Kerneel
Ik zal mezelf eerst even voorstellen:
Hub Verdonschot, bijna 63 en leerkracht op
bs. De Kerneel. Getrouwd met Marleen, twee
dochters, twee schoonzonen, twee kleinkinderen en één schoonmoeder.

getrouwde vrouw ontslagen werd. Huisvrouw is
thuisvrouw …zo werd er toen gedacht. Ik vulde de
plek die hierdoor vrijkwam op. Als ik de juf van toen
nog wel eens tegenkom, hoor ik nog steeds dat haar
toen onrecht is aangedaan.

Waarom is ‘de pen’ voor mij? Dat heeft te maken
met mijn baas Erna Bouten.
Laatst kreeg ik een mailtje van haar. Op zich niets bijzonders. Ik krijg er wel een stuk of tien per dag. Van
Erna dan. De dagen die zij bij MeerderWeert actief is,
zijn voor ons op de Kerneel rustige dagen. Dan komt
er hooguit één mail. Meestal in de trant van: “Veel
geleerd vandaag, nog een half uur, dan naar huis, op
de bank met een glas wijn.” Maar deze mail luidde:

In die beginjaren vergaderden we om de twee
maanden. Later werd dat (gelukkig) vaker en ging
het niet meer over het aantal potloden dat besteld
moest worden. Aan de orde kwamen zaken als
onderwijsvernieuwing en zorg voor leerlingen.
De eerste grote verandering was natuurlijk de
samenvoeging van lagere school en kleuterschool
tot basisschool. Dat ging met de nodige perikelen
gepaard. Mijn vroegere baas, Charles de Kan, heeft
het nog steeds over het ‘rampjaar 1985’. Voor de
oudere lezers vast en zeker herkenbaar.

“Hoi Hub, Een vraagje: Vind jij het leuk, om als
collega die bijna afscheid neemt, een stukje te
schrijven voor de nieuwsbrief in de rubriek:
‘de pen is voor …’. Groet, Erna”
Als ik haar even later op de gang tegenkom, vraagt
ze met een smile van oor tot oor: “Hub, dooje det?”
Dan kan ik moeilijk ‘nee’ zeggen. Zo gaat dat wel
vaker. Is dat een zwakte van mij? Ja dus. Ik heb nooit
geleerd om wat vaker nee te zeggen. Dat heeft naast
negatieve ook zijn positieve kanten. Ik heb dus ja
gezegd.
In de mail noemt ze mij een ‘collega die bijna afscheid
neemt’. Dat is inderdaad zo. Eind van het schooljaar
heb ik er 42 jaar op zitten. Een periode met goede en
slechte tijden. De goede tijden overheersen duidelijk.
Ik ben begonnen in 1970 op de St.-Jozefschool in
Nederweert. In die tijd kwam je gemakkelijk aan
de bak. Mijn eerste sollicitatie was tevens de enige.
Wat was het geval. Op de St.-Jozefschool ging een
juffrouw trouwen. In die tijd hield dat in dat je als

De ontwikkelingen in de afgelopen 10/15 jaar gingen
razendsnel. Computers, digiborden, internet,
effectieve leertijd, efficiënt gebruikte tijd, rugzakjes,
AB-ers, Ict-ers, IB-ers, bouwcoördinatoren, professionele houding, leeropbrengsten, schoolprofielen,
verhoogde werkdruk, enorme bezuinigingsmaatregelen enz. Encyclopedieën, videorecorders, tv’s, schoolborden inclusief krijtjes en borstels verdwijnen of zijn
al verdwenen in de container.
De laatste ontwikkelingen op bs. De Kerneel zijn erg
uitdagend om aan mee te werken. Het IKC (integraal
kindcentrum de Kerneel) is aanstaande. In september
volgt de opening na een fikse verbouwing in de
vakantie. Met als leidraad ons motto: ”De Kerneel,
daar kom je samen tot bloei”. In de vorige nieuwsbrief schreef Erna hier al over.
‘Ermee stoppen’ is een dubbel gevoel. Van de ene kant
ben je van alle stress af (althans zo verzekeren >>
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collega’s die al gestopt zijn). Je bent van alle rompslomp af die zich meestal buiten je groep afspeelt.
Je moet niets… Zou best kunnen. Het lijkt een
aantrekkelijk vooruitzicht. Maar of dat zo is?
Ik zal het moeten ervaren. Je gaat je dagen anders
invullen. Hobby’s genoeg, heb ik dan alle tijd voor.
Wat ik zeker niet ga doen is geraniums kweken om
in de vensterbank te zetten…

Gelukkig heb ik niet het gevoel dat ik nog ‘moet’.
Dat heeft vooral ook te maken met de aangename
sfeer op de Kerneel. Er wordt hard gewerkt, veel
gelachen, af en toe geroddeld en veel vlaai gegeten
(geen Weerter). Daar hou ik allemaal wel van.
Met de uitspraak van mijn vroegere baas: “Een dag
niet gelachen, is een dag niet geleefd”, ben ik het
helemaal eens.

Ik zal met weemoed afscheid nemen. Hoe je het
wendt of keert, dit sociale netwerk gaat langzaam
verdwijnen. “Kòmtj nog ‘s aan”, zullen ze zeggen.
Zal ik ze missen? Ik weet het niet. Zo gaat dat.
Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Het (school)leven
gaat door en niemand is onmisbaar. Binnen afzienbare
tijd sta ik aan de poort van school, tussen de opa’s
(en oma’s) die hun kleinkinderen naar peuterspeelzaal
of basisschool brengen. Dat doe ik nu al regelmatig.
Kleindochter Madelon zit hier op de peuterspeelzaal.
Vooral de laatste tijd krijg ik regelmatig de vraag van
de ‘poortvutters’: “Wi-j lang moj-je nog meîster?”

Onderwijzer is een leuk vak, altijd al gevonden.
Maar voor mannen is het een uitstervend beroep aan
het worden. Jammer! Alleen maar juffen voor de klas
is ook niks. Niets ten nadele van die juffen… maar
toch. Ik denk aan de ‘Laatste der Mohikanen’, ‘de
historische roman van James Fenimore Cooper.
Op een paar oude(re) squaws na, ben ik inderdaad de
laatste Mohikaan op de Kerneel. Op dit moment zijn
er twee mannelijke stagiaires. Een hoopvol en
verheugend verschijnsel. Goed zo mannen.
Jullie hebben goed gekozen. Máák er wat van!
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’t Kienhout sluit de
deuren: Uit het oog,
in het hart!
Met een boek vol geweldige herinneringen, een
geslaagde reünie, mooie toespraken en een heel
gezellig samenzijn gaan de deuren nu echt sluiten!
Het geluid van de bel klinkt straks voor de allerlaatste keer door de gang.
Ouders/verzorgers, Ouderraad/MR/Team,
kinderen en iedereen die ’t Kienhout een
warm hart toedraagt heel hartelijk
bedankt… gewoon voor ALLES!
Raad van Bestuur
MeerderWeert
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Van de redactie
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT
OP 3 SEPTEMBER 2012.
KOPIJ INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG
13 AUGUSTUS 2012 BIJ DE REDACTIE.

BEREIKBAARHEID BESTUURSKANTOOR

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

Bij calamiteiten is de directeur van de betreffende
school bereikbaar. Binnen de directeurenraad is een
belpiramide opgesteld die in voorkomende gevallen in
werking gaat.

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 Paula Bakkus van De Firtel
met haar 40-jarig onderwijsjubileum.
We nemen afscheid van:
Wilhelmine Brok en Henk Dielissen van De Bongerd
Mia Smeets van De Firtel
Hub Verdonschot van De Kerneel
Truus Manders van basisschool Leuken
Dreeke van Dijck, Har van Helden en
Mirko Kesten van de Odaschool
May van Nieuwenhoven van De Schrank

Tijdens de zomervakantie van 2 juli t/m 10 augustus
zijn alle medewerkers van het bestuurskantoor afwezig.

Agenda
Juni 2012
vrijdag
22
zaterdag 23
		
vrijdag
29

Directeurenraad
Uitgave WTV Magazine met advertentie 		
De Firtel
Laatste schooldag

Juli 2012
2 juli t/m
10 augustus		
vrijdag
13
zaterdag 28
		

Vakantie
Harde sluitingsdatum personele mutaties
Uitgave WTV Magazine met advertentie 		
Joannesschool (2e ronde)

Augustus 2012
maandag 13 Eerste schooldag
woensdag 15 Harde sluitingsdatum personele mutaties
zaterdag 25 Uitgave WTV Magazine met advertentie 		
		 De Kerneel
donderdag 30 Bijeenkomst Pierre Wolters inzake 		
		 OPP=>ontwikkelingsperspectief
vrijdag
31 Gezamenlijke bijeenkomst
		 RvT-RvB-GMR-Dira

We wensen hen alle goeds voor de toekomst!
site.
Kijk ook regelmatig op onze web
van!
nt
me
mo
Maak er een vast agenda
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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