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Op de valreep van het nieuwe jaar is er toch nog een klein
financieel lichtpuntje voor alle vaste medewerkers die
werkzaam zijn bij MeerderWeert! De overheid geeft de
mogelijkheid om de uitruil van kilometers te verrekenen
met de belasting.
Deze `cafetariaregeling` hebben we voor alle medewerkers,
die inmiddels het daarvoor benodigde ondertekende formulier hebben geretourneerd, geactiveerd en zo wordt ervoor
gezorgd dat u een extra bedragje terug kunt ontvangen.
De laatste tijd worden in de media steeds sterkere
berichten over misstanden in het onderwijs aan het licht
gebracht. Het lijkt wel of er geen schoolbestuur is dat daaraan ontsnapt. De berichten van Amarantis en andere VO
instellingen spreken voor zich. In het primaire onderwijs
spelen exorbitante salarissen en vergoedingen voor
bestuurders echter niet of nauwelijks.
In het primair onderwijs dient de rijksvergoeding als
belangrijkste bekostigingsgrondslag. En hierop wordt
-terecht- scherp gecontroleerd door accountants.
Deze rijksvergoeding niet goed inzetten levert, in combinatie met andere bezuinigingen, meteen problemen op. >>

2

Vooral door leerlingenterugloop zitten Midden-Limburgse besturen in zwaar weer.
In de regionale pers verschenen stukken over ‘Swalm en Roer’ en ‘Spolt’. Aan de financiële perikelen liggen echter
totaal andere redenen ten grondslag dan zelfverrijking of malversaties. De terugloop in leerlingen is voor een
deel veel forser dan verwacht (bij Spolt); of de doorrekening van de personeelskosten is niet correct gebeurd (bij
Swalm en Roer). De gemiddelde personeelslast is bij deze besturen (en overigens ook bij MeerderWeert) fors
hoger dan het landelijke peil. Dat moet je dan in je berekeningen wel meenemen anders ontstaan er flinke
problemen. Ook al omdat de reserves in de afgelopen jaren fors zijn afgenomen.
Voor MeerderWeert geldt dat we absoluut de juiste berekeningen gemaakt hebben maar dat we -vooral door
leerlingenterugloop- met ingang van het nieuwe schooljaar vijf ton minder te besteden hebben. Ook voor ons dus
(weer) een forse teruggang in middelen en mogelijkheden. We komen er een volgende keer op terug.
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Op basis van de gehouden enquête wordt de lay out van de
nieuwsbrief aangepast zodat deze digitaal gemakkelijker te lezen is. We hopen dit vanaf de eerste nieuwsbrief in
het nieuwe jaar te realiseren.
We nodigen u alvast uit om samen met ons het nieuwe jaar in te zetten met een nieuwjaarsreceptie op maandag
7 januari 2013 in wijkgebouw Keenterhart. U ontvangt hiervoor nog een digitale uitnodiging.
Namens alle medewerkers van het bestuurkantoor wensen wij iedereen een fijne en ontspannen Kersttijd toe en
we hopen iedereen in het nieuwe jaar weer gezond en uitgerust terug te zien.
René van Strijp en Henk Jabben,
Raad van Bestuur MeerderWeert
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Financiën
Samenvatting regeerakkoord 2012: belangrijkste punten voor primair onderwijs
Bron: PO-raad

Via onderstaande link kom je bij een artikel van de PO-raad waarin de volgende onderwerpen ter sprake
komen:
• Van goed naar excellent onderwijs
• Ontwikkeling personeel
• Andere elementen die betrokken worden bij de te sluiten onderwijsakkoorden
• Krimp
• Werken in het onderwijs
• Bekostiging en regeldruk
• Brede kindcentra
• Sport
www.poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/samenvatting_regeerakkoord_2012_po.pdf

Premies Vf per 2013 omhoog
Bron: Vf/Pf 11 november 2012

Het Bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds (Vf/Pf) heeft besloten de premiepercentages (verplicht
en vrijwillig) voor het Vf per 1-1-2013 te wijzigen. De wijziging is vooral ingegeven door het voorzienbare,
negatieve resultaat per einde 2012. Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt de premie Vf te verhogen.
De verhoging wordt enigszins beperkt door het besluit het tekort niet in één jaar maar in drie jaar weg te
werken.
Hoe dan ook, de premies Vf wijzigen als volgt:
• de premie Vf verplicht wijzigt per 1-1-2013 van 7,52% in 7,77%
• de premie Vf vrijwillig wijzigt per 1-1-2013 van 7,48% in 7,70%
De premie voor het Pf wijzigt niet en blijft dus gehandhaafd op 2,65%.
Vrije ruimte WKR in 2013 naar 1,5 procent
Bron: Merces 31 oktober 2012

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) stijgt per 2013 naar 1,5% en niet naar de geplande 1,6%.
Dit staat in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Uit een evaluatie van de WKR blijkt namelijk dat veel werkgevers voldoende hebben aan de huidige vrije ruimte. In het regeerakkoord staat dat de forfaitaire ruimte van
de WKR per 2013 niet met een extra procentpunt toeneemt. De vrije ruimte stijgt in ieder geval van 1,4% naar
1,5% door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Staatssecretaris Weekers (Financiën) had eerder
aangegeven dat de vrije ruimte met nog één extra procentpunt zou stijgen. Dit wordt niet doorgevoerd, waardoor de vrije ruimte op 1 januari 2013 naar 1,5% van de totale fiscale loonsom stijgt.
Veel werkgevers hebben genoeg vrije ruimte
De regering wilde de vrije ruimte extra verhogen, omdat uit de tussenevaluatie van vorig jaar bleek dat de vrije
ruimte van 1,4% voor veel werkgevers te krap was. Uit de meest recente evaluatie van de WKR blijkt dat ruim
driekwart van de werkgevers wel voldoende vrije ruimte heeft om alle vergoedingen en verstrekkingen onder te
brengen. Alleen voor kleine werkgevers, met vijf tot vijftig werknemers, blijkt dit niet altijd voldoende.
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Cafetariaregeling uitruil reiskosten woon-werkverkeer
Net als vorig jaar kunnen de vaste medewerkers van MeerderWeert deelnemen aan de regeling. De afdeling PSA
heeft het automatisch ingevulde aanvraagformulier verstrekt aan de medewerkers die hiervoor in aanmerking
komen. Na ontvangst van het gecontroleerde en ondertekende formulier zal het voordeel in de salarisbetaling
van december verwerkt zijn.
In tegenstelling tot vorig jaar hoeft er geen vergoeding betaald te worden om te kunnen deelnemen. Dit is zowel
voor de deelnemers als voor MeerderWeert een win-win situatie.
Pensioenpremie percentages 2013 ABP
Bron: ABP

De hoogte van de premie voor 2013 is nog niet bekend. Het besluit hierover is op verzoek van de Pensioenkamer uitgesteld. De Pensioenkamer bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en is
verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling van ABP. De kamer buigt zich namelijk nog over de
gevolgen van het septemberpakket en het regeerakkoord voor de pensioenregeling.
Concreet gaat het over de kaders voor de toekomstige premiehoogte en de verwerking van de toekomstige
aanpassingen van het fiscaal kader voor pensioenregelingen (Witteveenkader). De premie kan pas definitief
vastgesteld worden als bekend is hoe de pensioenregeling er in 2013 uitziet. ABP verwacht medio december
uitsluitsel te krijgen van de Pensioenkamer of de regeling aangepast wordt. Daarna wordt zo snel mogelijk de
premie voor 2013 vastgesteld.

Nieuws van de GMR
Het onderwijs heeft een unieke positie als het om medezeggenschap gaat. In de medezeggenschap voor het
onderwijs zijn zowel de werknemers, vergelijkbaar met een OR in het bedrijfsleven, als de ‘klanten’ (ouders van
leerlingen) vertegenwoordigd.
De huidige GMR heeft veertien leden: zeven vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en zeven
vertegenwoordigers van personeelsleden (personeelsgeleding). Volgens de wet dienen beide geledingen even
groot te zijn. Omwille van verdeling van werklast is voor de GMR MeerderWeert gekozen voor deze omvang.
Op dit moment is er in de oudergeleding één vacature. Na dit schooljaar zullen we meer nieuwe kandidaten
moeten werven omdat nog twee leden van de oudergeleding stoppen en ook bij de personeelsgeleding gaan
twee mensen weg.
Lijkt het je iets om in de GMR mee te denken? Vraag je collega’s naar hun ervaringen. Je kunt ook een keer als
toehoorder een vergadering bijwonen?
Dit is ook een oproep aan leerkrachten en directeuren om dit bericht onder de aandacht te brengen.
Een persoonlijk appel bij een ouder is vaak succesvoller dan het plaatsen van een vacature. Heb je wel iemand
op het oog, maar wil je liever dat wij hem/haar benaderen? Schroom niet, we horen het graag!
Rex Pyka, voorzitter GMR
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Personeel
Primair onderwijs slaat graag brug voor nationaal
onderwijsakkoord
Bron: PO-Raad

In het nieuwe regeerakkoord van VVD-PvdA ‘Bruggen slaan’ wordt aan de sector het aanbod gedaan om te
komen tot een nationaal onderwijsakkoord. De PO-Raad neemt het aanbod aan om afspraken te maken over
professionalisering van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. In het funderend onderwijs wordt daarvoor
ruim € 340 miljoen geïnvesteerd.
De PO-Raad vindt het een goede zaak dat in krimpgebieden meer mogelijkheden komen om de problemen
het hoofd te bieden. Aan de andere kant zijn er zorgen over de positie van het onderwijspersoneel dat sinds
2009 geen salarisverhogingen meer heeft gehad. Continuering na 2013 is bijna onmogelijk wil de sector nog
een aantrekkelijke werkgever zijn. Tevens is de huidige financiële positie van schoolbesturen een punt van
aanhoudende zorg voor de PO-Raad.
De PO-Raad zal het gesprek met de bewindspersonen aangaan over de uitwerking van een aantal zaken uit
het regeerakkoord, zoals: de middelen die uit het gemeentefonds worden overgeheveld naar de scholen ten
behoeve van onderwijshuisvesting, de plannen rond modernisering van het participatie- en vervangingsfonds,
afbouwen ouderenregeling (BAPO) en modernisering arbeidsvoorwaarden.

Dekkingsgraad gelijk gebleven
Bron: ABP

De dekkingsgraad van oktober 2012 komt net als in september 2012 uit op 97%. Daarmee komt de voorgenomen verlaging van de pensioenen met 0,5% per 1-4-2013 dichterbij. De dekkingsgraad op 31-12-2012 is
doorslaggevend. Op deze datum moet de dekkingsgraad tegen de 100% zijn om verlaging te voorkomen.
Herstelplan
Het ABP-bestuur moet ook een besluit nemen over een mogelijke verlaging van de pensioenen in 2014.
Eind 2012 wordt beoordeeld of eind 2013 een dekkingsgraad van 104,3% gehaald kan worden, zoals is vastgelegd
in het herstelplan. Is dat niet het geval, dan moet ABP ook voor 2014 een verlaging van de pensioenen
aankondigen. Bij de beoordeling spelen de ontwikkeling van de rente en de stijging van de levensverwachting
een belangrijke rol.
Wanneer besluit ABP of de pensioenen verlaagd worden?
• 1-2-2013
Naar aanleiding van de dekkingsgraad op 31-12-2012 communiceert het bestuur het besluit over de verlaging van
de pensioenen in 2013 en een mogelijke aankondiging van een verlaging per 1-1-2014.
• Februari 2013
Als de pensioenen verlaagd worden, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.
• 1-4-2013
Als de pensioenen met 0,5% verlaagd worden, gaat de verlaging vanaf deze datum in.
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Personeel
Einde van de levensloopregeling in 2022
Bron: HR Rendement

Vanaf 1 januari 2022 komt de overgangsregeling voor de levensloop te vervallen. Van het tegoed dat een
werknemer tot 31 december 2011 heeft gespaard, wordt slechts een deel belast. Dit blijkt uit een gewijzigd
amendement op het Belastingplan 2013. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan en de
amendementen.
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet het Belastingplan 2013. Daarover meer op de themapagina over
Prinsjesdag. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met dit plan en de Overige fiscale maatregelen 2013.
Daarnaast is de Tweede Kamer nog akkoord gegaan met een aantal amendementen en moties. Eén van deze
amendementen had betrekking op de levensloopregeling.
In het bericht ‘Overgangsrecht levensloop blijft nog’ is te lezen dat voor substantiële spaarders de
levensloopregeling voorlopig blijft bestaan. In een gewijzigd amendement op het Belastingplan 2013 staat dat
werknemers die op 31 december 2011 een tegoed hadden van € 3.000 of meer tot en met 31 december 2021
kunnen blijven sparen in de levensloopregeling.
Slechts 80% van het levenslooptegoed belast
Deze substantiële spaarders mogen hun tegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan alleen verlof.
Over dit bedrag bouwen zij sinds 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer op. Bij opname houden
werknemers wel recht op de in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting. Een werknemer kan ervoor
kiezen om zijn tegoed in 2013 in één keer op te nemen. De waarde van het bedrag dat een werknemer op
31 december 2011 had opgebouwd, wordt slechts voor 80% belast. Het meerdere -boven de waarde op 31
december 2011- is wel volledig belast.
Voor werknemers die op 31 december 2011 een tegoed hadden van minder dan € 3.000, valt het tegoed op 1
januari 2013 vrij. Ook voor hen geldt dat het tegoed dat zij tot en met 31 december 2011 hadden opgebouwd,
maar voor 80% wordt belast.
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Personeel
Kabinet stelt invoering nieuwe pensioenregels uit
Bron: Merces 28 november 2012

De nieuwe wettelijke regels voor pensioenfondsen zijn een jaar uitgesteld. Ze worden pas van kracht in 2015.
De regels zijn bedoeld om het Nederlandse pensioenstelsel sterker te maken. ABP betreurt het kabinetsbesluit:
‘Dit betekent een langere periode van onzekerheid’, aldus Henk Brouwer, bestuursvoorzitter ABP.
Complexe materie
Als reden voor het besluit geeft staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma aan dat de uitwerking van de
nieuwe wetgeving meer tijd kost dan aanvankelijk werd gedacht. ‘Het gaat om zeer complexe materie en een
belangrijk onderwerp waar ik graag zorgvuldig mee wil omgaan’, aldus Klijnsma.
Druk op de ketel
Door de nieuwe regels zouden pensioenfondsen schokken op de financiële markten beter kunnen opvangen en
de invloed van de gestegen levensverwachting verkleinen. ‘Dit betekent een langere periode van onzekerheid’,
aldus Henk Brouwer, ‘terwijl we eigenlijk snel moeten handelen. Ik hoop dan ook dat we deze periode
gebruiken om te komen tot goede, nieuwe afspraken. Daarom moeten we met alle betrokken partijen de druk
op de ketel houden.’ ABP gaat er vanuit dat SZW nu voortvarend aan de slag gaat, zonder onnodige juridische
belemmeringen op te werpen.
Financieel Toetsingskader
De nieuwe regels zijn onderdeel van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen. Hierin staan de
financiële eisen waaraan de pensioenfondsen wettelijk moeten voldoen. Meer informatie over het FTK vindt u
op www.rijksoverheid.nl.

Wenseninventarisatie
Tijdens het eerste kwartaal van 2013 kunt u
de jaarlijkse wenseninventarisatie tegemoet
zien. Wellicht is de kerstvakantie juist een
goed moment om over bepaalde stappen in
uw carrière na te denken. Denk daarbij aan
het deelnemen aan de functiemix, gebruik
maken van mobiliteit, opnemen van BAPO of
ouderschapsverlof of het gebruik maken van FPU
c.q. (keuze)pensioen.
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De pen is voor…
…Willeke Leenen van Basisschool Leuken
Dik drie jaar geleden ben ik gestart met een missie om hoogbegaafde kinderen onderwijs op maat aan te bieden,
te voldoen aan hun onderwijsbehoefte en uitdaging te bieden. Dit viel niet mee aangezien we startten met
letterlijk lege kasten. Nadat er veel werk in is gestoken in de afgelopen drie jaar is er binnen MeerderWeert
goed onderwijs voor hoogbegaafden ontwikkeld onder de naam Praeditos (voorheen Leonardo).
Dit onderwijs is voor een bepaalde groep kinderen echt noodzakelijk. Zij kunnen niet (goed) functioneren
binnen een reguliere groep. Er is vaak geen aansluiting met leeftijdsgenootjes en de lesstof die aangeboden
wordt is vaak een herhaling van wat de kinderen al weten. Hierdoor ontstaat demotivatie waardoor in sommige
gevallen gedragsproblemen of juist teruggetrokken gedrag wordt ontwikkeld.
Om dit nog duidelijker te maken, heb ik een verhaal gemaakt over een hoogbegaafd kind in het reguliere onderwijs. In dit verhaal heb ik geprobeerd zoveel mogelijk kenmerken van hoogbegaafde kinderen te verwerken
zodat een duidelijk beeld ontstaat van wat er kan gebeuren met een hoogbegaafd kind in het reguliere onderwijs. Op de website kun je het verhaal van ‘Alice in Wonderschool’ lezen.

Dag van de Overblijfkracht
Op maandag 29 oktober jl. vond voor de tweede keer de Dag van de Overblijfkracht plaats op de locatie
Kindcentrum Aan de Bron.
De directeuren en leraren van MeerderWeert bieden deze dag aan om de ouders te bedanken voor alle
inspanningen die ze leveren voor de kinderen die overblijven op onze basisscholen. Een 45-tal ouders was op
deze dag aanwezig. In het welkomstwoord heb ik speciaal vermeld dat er enkele ouders zijn die al meer dan 25
jaar betrokken zijn bij het overblijven. Op meerdere scholen zijn ouders al een behoorlijk aantal jaren actief bij
het overblijven. Dat verdient ook aandacht van de scholen afzonderlijk.
In de ochtend was er een inhoudelijke, leerzame en interactieve activiteit. Onder leiding van drie acteurs werd
een aantal praktijksituaties nagespeeld en besproken met de overblijfkrachten. Het was mooi om te zien hoe er
ruim anderhalf uur enthousiast en met de nodige humor op elkaar gereageerd werd. Wat kan lichaamstaal toch
veel doen!
Na de brunch stond er een uitwisseling in twee kleinere groepen op het programma. Aan de hand van stellingen
werd dieper ingegaan op datgene wat in de ochtend gepresenteerd was. Voor iedereen bestond de mogelijkheid
om de eigen aanpak met de andere overblijfouders te bespreken. Van en met elkaar leren.
Een speciale gast zorgde voor de afsluiting van deze dag. Prof. Dr. Van de Moorsele deed verslag van een
onderzoek naar het overblijven in Nederland. Hij schetste op een zakelijke en erg humoristische wijze waar de
overblijfouders in de huidige tijd allemaal mee te maken krijgen. De overblijfouders hebben in dit onderzoek een
schitterend beeld gekregen van hun prachtige en dankbare werk.
In de evaluatie gaven ouders aan dat ze blij en vereerd zijn met het feit dat er elke twee jaar een leerzame en
speciale dag voor hen georganiseerd wordt.
Namens MeerderWeert, graag gedaan!
Herm Verbugt
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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.

Er zit muziek in de Kameleon!
In de koffiekamer van de Kameleon hoor je boeiende verhalen over gebeurtenissen in de klas. Het is er gezellig en
er wordt ook vaak gesproken over persoonlijke zaken, passie die vorm krijgt buiten school.
Cor Sevens leerkracht van de schakelklas vertelt vol trots over het Weerter Mannenkoor (WMK). “Natuurlijk
is het uitoefenen van je hobby ‘zingen’ het eerste waarom je aansluit bij een koor. Snel kwam ik erachter dat de
factor gezelligheid door sociale contacten net zo belangrijk is. Ook onze dames worden er nauw bij betrokken.
Donderdag is mijn vaste gezellige repetitieavond. De liefde voor muziek is alleen maar gegroeid.”
Cor verhaalt verder over de vele hoogtepunten. Het koor is nu druk aan het repeteren voor het jaarlijkse Kerstconcert. Wie interesse heeft, kan iedere donderdagavond komen kijken en luisteren in De Spil op Molenakker.
De passie van kleuterjuf Marlies Haex is zingen. “Niet dat ik zo goed ben, maar je kunt er zoveel in kwijt.
Al op de basisschool werd ik gestimuleerd door een juf die zingen ook als passie had. Op het VO had ik de fijnste
muziekleraar die je je maar kon wensen: Frans van der Heyden. Op mijn veertiende was ik al lid van hét jongerenkoor in Weert: The Ray Stabbing Singers. In de 43 jaar die ik lid ben, heb ik veel hoogtepunten meegemaakt.
Ik was 35 jaar bestuurslid en ook lange tijd voorzitter. Onze nieuwste kerst-cd is een lekker muziekje voor de
gezellige dagen. Bestellen kan bij mij. Onze site www.theraystabbingsingers.nl.”
Marlie Konickx, leerkracht bij de kleuters, zingt bij zanggroep Vocus die iedere donderdagavond van 20.00
tot 22.00 repeteert. “Wij hebben een repertoire dat bestaat uit licht populaire muziek, musicalmuziek en
Barbershop-nummers. We zijn befaamd om ons kerstrepertoire. Wij treden per jaar ongeveer zes keer op met
als hoogtepunt een uitnodiging van het Paradiso in Amsterdam, waar de groten der aarde optraden zoals de
Rolling Stones en Adele. Voor mij is het een heerlijke ontspanning. Bezig zijn met je ademhaling en met liedjes is
erg gezond. Voel je van harte uitgenodigd om te komen. Motto: iedereen kan zingen!”
Patricia van Reenen is ook kleuterjuf en zingt sinds 1987 bij Vocaal ensemble Genti. “Op achtjarige leeftijd
ben ik begonnen met zingen. Onder andere bij het kinderkoor De Zonnestraaltjes uit Stramproy dat door mijn
moeder (dirigent) is opgericht. Als tieners zijn we doorgegaan als Vocaal Ensemble Spirit. Vroeger begeleidde ik
de kinderen van 5 tot 8 jaar van De Zonnestraaltjes. Genti bestaat uit 23 vrouwen, we zingen vooral klassieke
muziek, musicals en populaire muziek en we nemen deel aan concoursen. We stonden twee keer in de finale van
het Nederlands korenfestival. Mijn cursus koordirectie kan ik goed gebruiken bij de musical van groep 8.”

Vlnr. Cor Sevens, Marlie Konickx,
Patricia van Reenen, Marlies Haex
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Van de redactie
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
VERSCHIJNT OP 25 FEBRUARI 2013
KOPIJ INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG
28 JANUARI 2013 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.

Kijk voor een uitgebreid verslag
Teachers
van de Kenia-reis Teachers 4
en foto’s op de website.

Agenda
December 2012
maandag 24 december 2012 t/m vrijdag 4 januari 2013 		
		 Kerstvakantie

Zwaaien en
handen schudden
We nemen afscheid van Elly Richaerts van
De Bongerd en van Thieu Aquarius en
Jan Verheyden van bs Leuken die met FPU
gaan.
We wensen hen alle goeds voor de toekomst!

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

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

Januari 2013
maandag 7		 Nieuwjaarsborrel
dinsdag 15		 Harde sluitingsdatum personele mutaties
woensdag 16 WSNS bestuur PO
woensdag 16 GMR- vergadering
vrijdag 18 		 DIRA
maandag 21		 Overleg Raad van Bestuur
maandag 21
SMT met de ARBO-arts
dinsdag 22		 Scholingsdag directie
woensdag 23 WSNS netwerk jonge risicokind
woensdag 23 n.m. nascholing MeerderWeertacademie
maandag 28
inleverdatum kopij nieuwsbrief 14
woensdag 30 IB/Dir netwerk MeerderWeert
donderdag 31 WSNS netwerk taal coördinatoren
donderdag 31 vergadering Raad van Toezicht
Februari 2013
vrijdag 1		 ICT bijeenkomst
vrijdag 8 		 Harde sluitingsdatum personele mutaties
maandag 11 februari t/m vrijdag 15 februari 			
		 Carnavalsvakantie
dinsdag 12 		 WSNS Klankbordgroep PO-VO
maandag 18		 GMR- vergadering
donderdag 20 WSNS beraad/netwerk IB- zoCo
vrijdag 22		 DIRA
maandag 25
Overleg Raad van Bestuur
maandag 25		 Uitgave nieuwsbrief 14
		 Harde sluitingsdatum personele mutaties

