
Het wetsvoorstel passend onderwijs waarmee het 
nieuwe stelsel wordt ingevoerd is na de Tweede 
Kamer nu ook door de Eerste Kamer op dinsdag  
9 oktober jl. aangenomen. Dit betekent dat de 
zorgplicht voor scholen per 1 augustus 2014 ingaat. 

Aanvankelijk zou dit gepaard gaan met forse bezuinigingen 
en van start gaan op 1 augustus 2013. Er is echter een jaar 
uitstel gegeven en er is besloten dat de geplande bezuinigin-
gen niet doorgaan. Dit betekent dat de stelselherziening 
niet gepaard gaat met de voorgenomen bezuiniging die zou 
oplopen tot € 300 miljoen. 

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende 
plek te vinden voor leerlingen die extra aandacht verdienen. 
Dit kan zijn op de eigen school of op een school binnen 
of buiten het samenwerkingsverband. Ouders kunnen hun 
kind aanmelden op de school van hun voorkeur en hoeven, 
dankzij de zorgplicht voor scholen, niet langer eindeloos 
op zoek naar een school die hun kind wil opnemen.
In de nieuwe situatie gaat het beschikbare geld voor extra 
zorg en ondersteuning naar het samenwerkingsverband van 
scholen in een bepaalde regio. >>
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Onze regio bestaat uit de gemeenten Weert en 
Nederweert. Daarin zitten basisscholen (verdeeld 
over vier besturen) de SBO school en de SO scholen 
van REC 3 en 4 (voor cluster 1 en 2 geldt een andere 
systematiek). Het totale budget voor de zorg en 
ondersteuning in onze regio is in de toekomst minder 
dan nu het geval is. Dat heeft te maken met leerlingen-
krimp maar ook met het feit dat in de toekomst alle 
gebieden procentueel evenveel geld gaan ontvangen. 
Onze regio ontvangt nu, in verhouding, méér dan 
waarop we straks recht hebben. De scholen, binnen 
een samenwerkingsverband, maken afspraken over de 
verdeling van het geld over de scholen en welke voor-
zieningen ze met het budget in stand willen houden 
(SBO, SO, Kennis- en Expertisecentrum etc.). Beter 
dan in de huidige situatie kan hiermee maatwerk 
geboden worden aan leerlingen die dat nodig hebben. 

De wet Passend onderwijs treedt gefaseerd in werking.
• Voor eind 2012 wordt de definitieve regio-indeling  
 gepubliceerd.
• Uiterlijk 1 november 2013 heeft het samenwerkings- 
 verband de rechtspersoon (het bestuur) ingericht.
• Uiterlijk 1 februari 2014 moet het ondersteunings- 
 plan zijn voorgelegd aan de OPR (ondersteunings- 
 planraad; een soort GMR).
• Op 1 augustus 2014 treedt de zorgplicht in werking  
 en vervalt de landelijke indicatiestelling (en dus de  
 PCL).

Schooljaar 2014/2015:
• Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk  
 voor de toewijzing, ondersteuning en financiering.
• Middelen voor ambulante begeleiding gaan naar  
 het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), tenzij  
 het nieuwe samenwerkingsverband afspraken heeft  
 gemaakt over overname van personeel (opting-out).
• Middelen voor lichte ondersteuning gaan naar het  
 samenwerkingsverband Passend onderwijs. 
 Voor het primair onderwijs zijn dat middelen van  
 het huidige WSNS. 

Schooljaar 2015/2016:
• De nieuwe bekostigingssystematiek gaat van start.
• De middelen gaan naar de samenwerkingsverbanden  
 en er geldt een verplichte herbesteding bij het (v)so,  
 tenzij gebruik wordt gemaakt van opting-out.
• Start verevening (afronding verevening 1 augustus  
 2019).

De medezeggenschapsraden hebben geen advies-
bevoegdheid bij de oprichting van de samenwer-
kingsverbanden zelf. De regering acht het wel van 
groot belang dat ouders, leerlingen en leerkrachten 
inspraak hebben op de manier waarop de ondersteu-
ning in de regio gestalte krijgt. Die wordt vastgelegd 
in het ondersteuningsplan (zorgplan) en daarop heeft 
de OPR (ondersteuningsplanraad = het nieuw in te 
richten platform voor medezeggenschap van ouders) 
instemmingsrecht. >>
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Verder is het wenselijk dat samenwerkingsverban-
den de MR’en betrekken bij de voorbereiding en de 
inrichting van de OPR. Om te bereiken dat de OPR 
goed van de grond komt heeft minister Van Bijster-
veldt met ouderorganisaties, vakbonden en sector-
raden afspraken gemaakt over het tijdig en volwaardig 
betrekken van ouders, leerlingen en leerkrachten bij 
de vorming van de ondersteuningsplanraad. 
De organisaties zullen gezamenlijk invulling geven 
aan het landelijk steunpunt voor medezeggenschap 
Passend Onderwijs, dat ondersteuning biedt bij de 
vormgeving en inrichting van de medezeggenschap en 
de stand van zaken in de regio’s bijhoudt.

Deze summiere beschrijving van de stelselwijziging 
heeft verstrekkende gevolgen voor niet alleen de 
bekostiging, maar ook voor de werkwijzen en bena-
dering van kinderen op scholen. Er wordt per school, 
en ook per regio, een ondersteuningsprofiel gemaakt. 
In dit profiel dient te worden aangegeven welke 
ondersteuning (zorg) specifiek kan worden geboden. 
Niet alleen besturen en directeuren, maar alle mede-
werkers zullen hun onderwijs op een nieuwe manier 
moeten gaan inrichten. Aandacht voor het individu-
ele kind staat voorop. We zullen u -zo snel er meer 
duidelijkheid is voor wat dit concreet voor u in gaat 
houden- op de hoogte brengen.  

Ondertussen kunt u zich inlezen op: 
http://www.passendonderwijs.nl/

René van Strijp,
voorzitter Raad van Bestuur MeerderWeert
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DE ENQUÊTE EN DE UITSLAG

Op de onlangs gehouden enquête over onze ‘nwsbrf’ hebben 96 personen  gereageerd. Dit betekent een response van 30%, niet echt hoog. Desondanks  waren alle opmerkingen zeer waardevol.

Helma Peeters van De Firtel was de winnaar van de Irischeque. Proficiat!
Enkele mensen gaven aan mee te willen werken aan de nieuwsbrieven.  We vinden dit een welkome aanvulling voor de redactie en zijn dan ook erg benieuwd naar hun bijdrage. De aanlever-data voor nieuwe kopij voor de volgende twee nummers zijn resp. 26 november 2012 en 28 januari 2013. 

Staat jouw toetsenbord ook te popelen om een enthousiast stukje te produceren op onderwijskundig gebied of heb je een interessant weetje of denk je aan een heel andere invalshoek? Schroom niet en overlaadt onze mailbox!
 

Iedereen die de enquête heeft ingevuld: HARTELIJK DANK DAARVOOR!
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Wat doe jij nou?

Bas Poels is meester in het speciaal basis-
onderwijs. Zijn onderbouwgroep 3 is geen gewone 
groep…

‘Ik maak er een hele 
happening van’ 

Wat maakt jouw leerlingen speciaal?
‘De kinderen op onze school hebben leer- of 
gedragsproblemen. Voor ik hier drie jaar geleden 
kwam, werkte ik elf jaar in het regulier onderwijs. 
De verandering van school hield een hele switch in 
de manier van lesgeven in: van een klassikale naar 
een meer kindgerichte aanpak.’ 

Hoe geef je les aan kinderen met gedrags- en 
leerproblemen?
‘Op een reguliere school heb je allerlei eisen waar het 
kind aan het eind van het jaar moet voldoen, want 
anders kan de leerkracht van de volgende groep niet 
verder. Die druk valt hier weg. Omdat er binnen de 
groepen veel niveauverschil is en ze veel les krijgen 
op hun eigen niveau, gaan de kinderen het volgende 
jaar verder waar ze zijn gebleven. Dat vergt wel veel 
organisatie en creativiteit van de leerkracht.’
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Houdt jouw groep van voorlezen?
‘Ja, maar ik vind mezelf niet zo’n goede voorlezer. 
Ik zie leerkrachten die kinderen kunnen boeien, 
alleen door te vertellen. Ik heb er iets bij nodig: 
voorwerpen of een thematafel. Ook met muziek 
probeer ik lezen leuker te maken. Bijvoorbeeld met 
bladmuziek.’

Lezen van bladmuziek? Waarom?
‘Met erg zwakke lezers lees ik liedjes in plaats van 
boeken. Dit vinden kinderen het einde. Ze hoeven 
niet te worstelen met een boek en er is geen 
frustratie. Zij lezen de liedjes en ik begeleid ze op 
een keyboard. Uiteindelijk treed ik samen met de 
kinderen op tijdens de weeksluiting.’

Hoe stimuleer je boeken lezen nog meer?
‘Elk jaar kunnen kinderen bij mij hun leesdiploma 
verdienen. Bij elke vijf boekjes die ze lezen, hoort een 
opdracht. Na vijf boekjes maak ik een foto van ze, 
met zo’n Amerikaanse graduation cap. Na nog eens 
vijf druk ik de foto af en plak ik hem op de deur van 
de klas. Bij vijftien boekjes mogen ze hun naam erbij 
zetten en bij twintig krijgen ze hun diploma. Daar 
maak ik een hele happening van: drankje, stukje taart, 
muziek erbij. Op mijn vorige school maakte ik zelfs 
met de ouders samen de diploma’s. Maar hoe het 
diploma er ook uitziet, de kinderen zijn supertrots.’

In deze rubriek vertellen collega’s over hun hobby, hun passie 
of over iets dat ze graag met anderen willen delen. In nr. 28 
van het voorleesmagazine ‘entoenentoen’ kwam Bas Poels van 
SBO het Palet aan het woord. Lees hier het hele artikel.



Eén en één is drie …

Een vreemde vaststelling voor mensen uit het basis-
onderwijs. Maar gaandeweg het verhaal zal duidelijk 
worden wat we ermee bedoelen.

MeerderWeert is zes jaar geleden gestart als een 
organisatie van 16 scholen in het basisonderwijs. Het 
belangrijkste motief was het bundelen van krachten 
en het halen van voordelen door schaalvergroting om 
verdergaande bezuinigingen en terugloop van leerlin-
genaantallen op individuele scholen beter het hoofd 
te kunnen bieden. Het gevolg is verdergaande samen-
werking tussen de diverse scholen. Ons verhaal spitst 
zich toe op de samenwerking tussen de Tweesprong 
in Nederweert-Eind en de Zonnehof in Leveroy.

Twee jaar geleden is de directievacature bij de Twee-
sprong ingevuld door de directeur van de Zonnehof. 
De onderliggende doelstelling van MeerderWeert 
zou hier uitgewerkt moeten worden en handen en 
voeten moeten krijgen.
Wat is er na twee jaar bereikt en waar zien we de 
schaalvoordelen duidelijk naar voren komen?

• Deskundigheidsbevordering 
Het inzetten van scholing voor twee teams tegelijker-
tijd geeft een flinke kostenbesparing. Je kunt ook zeg-
gen dat hetzelfde budget ruimte biedt voor scholing 
op meerdere vlakken. Het effect om van elkaar te 
kunnen leren wordt versterkt doordat ook collega’s 
van het andere team aanwezig zijn. Iedereen heeft 
namelijk zijn kwaliteiten en talenten. Het is aan het 

management om te zorgen dat het beste van twee
werelden boven komt en daarmee de kwaliteit van 
onderwijs verbetert.

• Specialismen
Waar één school soms te klein is, om specialisten 
op bepaalde gebieden in te zetten, is dit voor twee 
scholen wel mogelijk. Denk hierbij aan de interne 
begeleider, de remedial teacher en de meerbegaaf-
denspecialist. 

• Collegiale samenwerking
Dit aspect is misschien wel het minst belicht, maar 
voor ons wel het meest positief gebleken. Leer-
krachten zijn in de gelegenheid om met collega’s die 
eenzelfde groep ‘draaien’ in contact te komen en zo 
van elkaar te leren, elkaar te bevragen en te overleg-
gen over specifieke aandachtspunten van leerlingen. 
Zo ontstaat het gevoel een ‘maatje’ te hebben, die 
je begrijpt en aanvoelt. Dit ‘in elkaars keuken kijken’ 
ging in het begin voorzichtig, ondertussen ziet ieder-
een de meerwaarde.

Natuurlijk is het een proces van vallen en opstaan, 
maar we zijn op de goede weg. Als afzonderlijke 
scholen waren we klein, de samenwerking heeft ons 
energie en inspiratie gegeven. Alleen hadden we dit 
niet bereikt. We zijn er trots op dat de teams van de 
Tweesprong en de Zonnehof deze uitdaging zijn aan-
gegaan! En zo is de titel verklaard: Het geheel is meer 
dan de som der delen!

De pen is voor… 
Margo Jacobs
van de Zonnehof  in Leveroy 
en Karin van den Schoor 
van de Tweesprong in Nederweert-Eind
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Watskeburt?!

In deze rubriek zoomen we in op gebeurtenissen op één 
of meerdere scholen. Geef opmerkelijke, leuke, mooie, 
grote of ook kleine dingen door aan de redactie of schrijf 
zelf een kort stukje. Zet je school eens in de spotlights!
 

Op 9 oktober jl. heeft de heer Theo Peters namens 
Netwerk Palliatieve Zorg Weert, een Troostkoffer 
overhandigd aan Erna Bouten en Annelies Indekleef, 
resp. voorzitter en lid van de werkgroep Rouw. 

De overhandiging vond plaats in het bijzijn van de 
leerlingenraad en de directeur van basisschool de 
Firtel.  
 
Netwerk Palliatieve Zorg Weert heeft de Troost-
koffer kunnen realiseren door een schenking van 
het Monuta Charity Fund. In de Troostkoffer zit 
lesmateriaal dat gebruikt kan worden bij het thema 
verdriet en verlies rondom een overlijden.  

Deze Troostkoffer is beschikbaar voor alle 
scholen van MeerderWeert en op te vragen 
bij Annelies Indekleef, leerkracht basisschool 
de Firtel, telefoon school (0495) 567 150.
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Personeel

Oplopende kosten, minder AOW-
premiebetalers 

Door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe 
met ongeveer 2 miljoen terwijl het aantal mensen 
dat kan werken (beroepsbevolking) afneemt met 
1 miljoen. Nu staan er tegenover elke AOW’er 4 
werkenden. In 2040 is dat gedaald tot 2 werkenden. 
Dit betekent dat de kosten door minder mensen 
moeten worden opgebracht. Terwijl de kosten van de 
AOW naar verwachting oplopen van € 30 miljard nu, 
tot ongeveer € 50 miljard in 2040. Al bij de invoering 
van de AOW in 1957 voorzag de toenmalige minister 
van Sociale Zaken een verhoging van de AOW-
gerechtigde leeftijd. De regering heeft destijds dan 
ook geen garantie gegeven dat de AOW-leeftijd 
altijd 65 jaar zou blijven. De leeftijd waarop iemand 
recht heeft op een AOW-uitkering, gaat vanaf 2013 
geleidelijk omhoog.  Door aanpassing in de begroting 
2013 op basis van het deelakkoord gaat dit zelfs 
versneld naar 66 jaar in 2018 en 67 in 2021.  
Dit is nodig omdat steeds minder werkenden de 
kosten voor de AOW dragen.

Start AOW-uitkering na verhoging AOW-
leeftijd/ Stapsgewijze verhoging vanaf  2013 

Als u in 2012 65 jaar wordt, gaat uw AOW-uitkering 
op uw verjaardag in. Vanaf 2013 tot 2018 wordt de 
ingangsdatum van de AOW-uitkering steeds met één 
tot enkele maanden verhoogd. In 2018 is de AOW-
gerechtigde leeftijd 66 jaar. Dat loopt geleidelijk 
verder op, tot 67 jaar in 2021. Wie door de verhoging 
van de AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen 
heeft, komt mogelijk in aanmerking voor bijstand.

Wanneer krijg ik AOW? 

De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd.  
U ontvangt uw eerste AOW-uitkering op de dag dat 
u de AOW-leeftijd bereikt. Als u een uitkering heeft, 
stopt deze één dag eerder. Om na te gaan per welke 
leeftijd welke startdatum van de AOW van toepassing 
is, gaat u naar de website van de rijksoverheid. Op 
deze website staan altijd de laatste gegevens vermeld. 
Link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-
ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-
aow.html

AOW eindigt bij overlijden 

Een AOW-uitkering stopt op het moment dat iemand 
overlijdt. De nabestaanden komen dan in aanmerking 
voor een eenmalige overlijdensuitkering. 

Nabestaanden zijn:
• echtgenoot of geregistreerde partner;
• als die er niet is, de minderjarige kinderen;
• zijn er geen kinderen, dan is de uitkering voor  
 diegene met wie de overledene in één huis woonde  
 en voor wie hij/zij grotendeels de kosten van het  
 bestaan betaalde.

Deze uitkering wordt meestal automatisch betaald 
door de SVB. Is dit niet het geval, dan kunnen 
nabestaanden de overlijdensuitkering zelf aanvragen. 
Voor meer (aanvullende) informatie: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-
ouderdomswet-aow/verhoging-aow-leeftijd

Bron: Rijksoverheid

 

37

Verhoging AOW-leeftijd, wat betekent dit nu?
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Personeel

Bedankt  
 
De afgelopen periode heeft de personeels- en 
salarisadministratie directeuren en personeelsleden 
benaderd om ontbrekende dossiergegevens (kopie 
identiteitsbewijs, diploma’s, loonbelastingverklaring 
e.d.) op te vragen. Tot op heden wordt hierop 
door iedereen massaal en positief gereageerd. Via 
deze weg bedanken wij iedereen voor zijn of haar 
medewerking! Om alle jubileumgegevens correct in 
ons personeels- en salarissysteem te hebben, word je 
wellicht in de toekomst nog benaderd. 

De vitaliteitsregeling

De levensloopregeling zou worden vervangen 
door de vitaliteitsregeling. Inmiddels ligt er een 
deelakkoord tussen VVD en PvdA. Daarin is besloten 
dat de vitaliteitsregeling niet door gaat.
Heb je een Levenslooppolis bij Loyalis, dan is het 
volgende van toepassing:
• Met op 31-12-2011 een waarde in de polis van 
 minimaal € 3.000? Dan kun je geld blijven   
 inleggen onder de oude voorwaarden.   
• Met op 31-12-2011 een waarde in de polis
 lager dan € 3.000? Dan kun je het ingelegde  
 tegoed in 2012 of 2013 opnemen voor verlof, of  
 laten staan. Je kunt het geld nog niet opnemen.  
 Op dit moment is nog niet bekend of er een   
 alternatief komt voor fiscaal vriendelijk sparen.  
 Zodra dit bekend is, volgt informatie in deze   
 nieuwsbrief.
• De levensloopverlofkorting vervalt vanaf 2012.  
 Heb je al verlofkorting opgebouwd? Dan kun  
 je dit verzilveren op het moment als je het   
 levenslooptegoed opneemt.

Bron: Loyalis

ABP-pensioen: aanvullende maatregelen 
nodig 

Bron: APG-PGI 8 februari 2012

Vendrikregeling pensioenfonds 

Met ingang van 1 januari 2010 is het Pensioen-
reglement van de Stichting Pensioenfonds ABP 
gewijzigd. Als hoofdregel geldt nu, dat het ouderdoms-
pensioen ingaat op de eerste dag van de maand 
waarin de deelnemer 65 jaar wordt (zie artikel 7.3 
Pensioenreglement ABP). Voor alle duidelijkheid: 
dit was de eerste dag van de maand volgend op die 
waarin de deelnemer 65 jaar zou worden. 
Echter, voor deelnemers die onder het FPU-
overgangsrecht vallen, is een overgangsbepaling 
geformuleerd. Deze bepaling geeft aan dat een FPU-
gepensioneerde recht heeft op ouderdomspensioen 
met ingang van de eerste dag van de maand volgend op 
die waarin hij 65 jaar wordt (zie Overgangsbepaling 
B bij artikel 7.3 Pensioenreglement ABP). Met andere 
woorden: voor hen geldt de oude regeling nog.

Het zogenaamde ‘amendement-Vendrik’ houdt in 
dat voor een deelnemer die nog onder het FPU-
overgangsrecht valt en die geen gebruik maakt van 
deze regeling, zijn niet gebruikte FPU-bedragen 
worden overgeheveld naar het ouderdomspensioen. 
Deze deelnemer kan beter stoppen met werken 
op de eerste dag van de maand waarin zijn 
65e verjaardag valt. In dit geval vindt maximale 
overheveling plaats van voornoemde niet-gebruikte 
FPU-aanspraken/bedragen. Dit betekent dat wanneer 
deze deelnemer later stopt, zijn ouderdomspensioen 
ingaat en hij niet meer met FPU kan. Dit heeft tot 
gevolg dat het overhevelingsvoordeel vervalt. Gelet 
op de hierboven genoemde Overgangsbepaling B 
kan de betrokkene ervoor kiezen om uiterlijk op de 
eerste dag van de maand waarin hij 65 jaar wordt met 
FPU-ontslag te gaan. 
      Bron: ABP
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Stille bezuinigingen brengen primair 
onderwijs in rode cijfers: de rek is eruit
Bron: PO-raad 18 september 2012

Voor 2013 staan er geen nieuwe ontwikkelingen in 
de onderwijsbegroting. Het primair onderwijs krijgt 
vanaf 2014, bij ongewijzigd beleid, echter te maken 
met een korting op de lumpsum van ruim € 57 
miljoen, oplopend naar bijna € 89 miljoen in 2016. 
Dit staat in de onderwijsbegroting voor 2013 die op 
18 september 2012 is gepresenteerd. De PO-Raad 
verwacht dat deze plannen nog worden aangepast 
in een nieuw regeerakkoord, aangezien bijna alle 
politieke partijen in hun verkiezingsprogramma 
investeringen in het onderwijs hebben beloofd. 
 

Stille bezuinigingen
Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs 
kampen al jaren met stille bezuinigingen. De kosten 
per leerling in de sector stijgen al enige jaren harder 
dan de bekostiging per leerling. De afgelopen jaren 
heeft de sector primair onderwijs te maken gehad 
met een cumulatie van bezuinigingen en niet toerei-
kende compensatie voor de kostenstijgingen van circa 

€ 500 miljoen. Een extra bezuiniging is onaanvaard-
baar. In groten getale geven schoolbesturen sinds 
2011 aan dat zij hierdoor niet meer de kwaliteit  
kunnen leveren die zij zelf voorstaan, noch de kwali-
teit die door de politiek van hen wordt verlangd.  
Bij de meeste schoolbesturen is de rek er uit. In  
tijden van economische crisis vraagt de sector niet 
om meer bekostiging, maar wel om stabiel beleid 
(geen bezuiniging, ook niet om intensiveringen moge-
lijk te maken) en meer ruimte om als sector creatieve 
oplossingen te vinden om de kwaliteit van het onder-
wijs te verbeteren. Nu al speelt bij een groot aantal 
scholen dat leraren moeten worden ontslagen en dat 
klassen groter worden. De PO-Raad blijft de poli-
tiek erop wijzen dat nog meer bezuinigingen in het 
primair onderwijs leiden tot daling van kwaliteit van 
het onderwijs.

Werkkostenregeling MeerderWeert
Per 1 januari 2014 zal de werkkostenregeling bij 
MeerderWeert worden ingevoerd. Deze regeling 
vervangt het oude fiscale systeem van belastingvrije 
vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. 
Doel daarvan is vereenvoudiging. 

Hoe werkt de werkkostenregeling?
Binnen de werkkostenregeling mag op dit moment 
maximaal 1,4% van het totale fiscale loon, de ‘vrije 
ruimte’, worden besteed aan onbelaste vergoedingen 
en verstrekkingen voor werknemers. Dit percentage 
en de daarmee samenhangende vrije ruimte geldt 
voor MeerderWeert als totaal en kan per werknemer 
verschillen omdat ook de vergoedingen en verstrek-
king per werknemer verschillen. Deze vergoedingen 
en verstrekkingen moeten wel in de administratie 
worden opgenomen als eindheffingsloon. 

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, 
hoeft geen loonbelasting betaald te worden. Over het 
bedrag boven de vrije ruimte moet wel loonbelasting 
betaald worden in de vorm van een eindheffing van 
80%. Hierover hoeft geen premie volksverzekeringen, 
premies werknemersverzekeringen en inkomens-
afhankelijke bijdrage Zvw betaald te worden. 
De werkkostenregeling geldt voor alle werknemers.
 
MeerderWeert zal nog moeten bepalen welke 
vergoedingen en verstrekkingen onbelast vergoed 
gaan worden per 1 januari 2014 en die onder de vrije 
ruimte vallen. Vooruitlopend op deze beslissing is het 
zeker raadzaam om, als de mogelijkheid er is, nog 
gebruik te maken van de fiets-privé regeling vóór  
1 januari 2014.  

De volledige fiets-privé regeling is op te vragen bij de 
PSA: psa@meerderweert.nl.

Financiën
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ICT-tip
Op de website van kennisnet vind je heel veel infor-
matie. Deze keer is de aandacht gericht op het ge-
bruik van digitale schoolborden. Hoe kan het digibord 
in dienst staan van ons onderwijs?
Op onderstaande site vind je een heleboel bruikbare 
tips en ideeën. Van kant en klare lessen tot digibord-
tools die je in kunt zetten om je lessen te versterken. 
Bekijk de site en doe er je voordeel mee!
http://po.digiborden.kennisnet.nl/lesmateriaal

ICT-tip
Ben je op zoek naar uitdagend materiaal voor je  
lessen? Kijk dan eens op de site van kennisnet. Hier is 
een verzamelplek ingericht om te delen. Dit gebeurt 
via communities PO. Je kunt er gratis lid van worden. 
Binnen de communities kun je vragen stellen aan  
deskundigen en lesmateriaal uitwisselen. 
Neem eens een kijkje en doe er je voordeel mee en 
… veel plezier.
http://voordeleerkracht.kennisnet.nl/communities

MeerderWeert bewoog! 

Op woensdag 31 oktober jl. vond het 
eerste MTT (MeerderWeert Tennis 
Toernooi) plaats. Alle deelnemers 
weerden zich kranig! Het was een 
sportieve en gezellige happening die 
zeker voor een rematch vatbaar is.
Na drie wedstrijden mocht Jos Coolen 
zich de overtuigde winnaar noemen.  

VAN HARTE GEFELICITEERD!
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In memoriam

Ton Thiessen, de conciërge van de Schrank, de Zonnehof 
en sinds kort ook van de Kerneel, overleed 12 oktober jl. 

na een relatief kort ziekbed, maar veel te vroeg. 
Hij werd slechts 53 jaar. 

 
Meneer Ton was niet alleen onze conciërge maar voor 
de kinderen ook de man waar je terecht kon als je iets 
kwijt was, als je bal op het dak lag, als je ketting van de 

fiets was gelopen en voor o zo veel dingen meer. 
Meneer Ton stond op ieder moment klaar voor de kinderen. 

Ze mochten Ton allemaal graag. Hij was een kindervriend 
die hen altijd hielp, maar ze ook aansprak op hun gedrag

 als dat niet correct was. Kleuters zeiden zelfs: 
‘Meneer Ton is de baas van de school hè?’ Prima toch, 
want diegene die je helpt als de juf het niet meer weet, 

is natuurlijk niet te overtreffen.
 

Ton vond het dan ook geweldig om tijdens zijn ziekte zoveel  
kaarten, tekeningen en andere hartverwarmende blijken van 
waardering van kinderen, collega’s en veel ouders te hebben  
ontvangen. Hoe Ton omging met zijn lot was bovenmenselijk 

knap. Dat verdient diep respect.  

Helaas moeten we Ton gaan missen. 
Als conciërge en als een integere collega, 

maar meer nog als mens. 

In memoriam

Hub Verdonschot

 
Allen nog nagenietend van een geweldig afscheids-
feest op 27 juni jongstleden, hebben wij donderdag 
1 november zeer plotseling en nu defi nitief afscheid 
moeten nemen van een fantastische collega, voor ie-
dereen bekend als “meester Hub”.

Hub, zeer geliefd bij de kinderen, collega’s en ouders 
was altijd erg betrokken bij “zijn” school de Kerneel. 
Hub hoorde bij de school als geen ander.
Ook zijn nimmer afl atende bevlogenheid, zijn visie, 
scherpe blik en niet in de laatste plaats zijn fi jnzinnig 
gevoel voor humor, maakten hem wat hij is voor ons 
allen: een onvergetelijke collega.

Het besef dat Hub niet meer bij ons zal zijn, dringt nog 
niet echt tot ons door, maar met onuitwisbare, fi jne en 
warme herinneringen aan hem gaan wij verder. Dit zou 
hij ook zo gewild hebben.
We zullen zijn naam blijven noemen tot in lengte van 
dagen.

Dag lieve Hub, een warme groet van “jouw Kerneel”.
 

In memoriam



We feliciteren Cor Stevens en Thei Scheepers van 
de Kameleon met hun 40-jarig dienstjubileum.

We nemen afscheid van:
Thei Scheepers van de Kameleon, 
Toos Theunissen-Bollen van bs Budschop 
en Dreeke Veuskens van Aan de Bron, 
die met pensioen gaan.

We wensen hen alle goeds voor de toekomst! 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 
OP 17 DECEMBER 2012.
KOPIJ INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG 
26 NOVEMBER 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
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Van de redactie

Agenda
November 2012
maandag 5  Uitgave nieuwsbrief 12
woensdag  7  WSNS bestuur PO
donderdag  8 Bijeenkomst Pierre Wolters inzake   
  OPP=> ontwikkelingsperspectief
donderdag  15  Harde sluitingsdatum personele mutaties
maandag 19 GMR- vergadering 
woensdag  21 MeerderWeert-academie: nascholing   
  mutaties 
donderdag  22 Bijeenkomst Pierre Wolters inzake   
  OPP=> ontwikkelingsperspectief 
vrijdag  23  ICT-bijeenkomst 
maandag  26 Inleverdatum kopij nieuwsbrief 13
donderdag  29 DIRA

December 2012
maandag  3 SMT met de Arbo-arts
donderdag  6 Overleg Raad van Toezicht
dinsdag 11 WSNS klankbordgroep PO-VO
vrijdag 14  Harde sluitingsdatum personele mutaties
maandag 17 Overleg Raad van Bestuur
  Uitgave nieuwsbrief 13
dinsdag 18 GMR- vergadering
24 december 
t/m 4 januari  Kerstvakantie  

Colofon
Redactie:  Ineke Doré, Henry Slaats,  

Will Söntjens-Geijbels, René van Strijp
Eindredactie: Mathilde Dominikowski (HLV) - Weert
Vorm:  TwoforYou - Geleen

Kijk ook regelmatig op onze website. 

Maak er een vast agendamoment van!

Download salarisstroken en alle formulieren. 

Voor de laatste nieuwtjes is er de Nieuwsflits.

Alle mededelingen in deze nieuwsbrief 

worden officieel geacht en dienen als 

zodanig gelezen te worden.

  

Zwaaien en 
handen schudden


