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Het schooljaar 2012-2013 ligt alweer voor de helft achter
ons. Dat is altijd het moment om de eindtoets groep 8 en
de tussenresultaten (en de daarbij horende analyses en
acties) voor de andere groepen goed in beeld te krijgen.
Om terug te kijken op behaalde prestaties in het afgelopen
halfjaar. Dat doet het bestuur naar de scholen, maar dat
gebeurt ook binnen de eigen school met de eigen leerkrachten. De afspraken daarvoor zijn ondertussen gepland.
Feit is dat de analysekwaliteit op de meeste scholen met
sprongen vooruit is gegaan. Een goede en noodzakelijke
ontwikkeling. Op de behaalde resultaten komen we graag
wat uitgebreider terug in een volgende nieuwsbrief.
We kijken in deze periode ook altijd vooruit naar het
nieuwe schooljaar. De eerste budgetberekening wordt
gemaakt en is binnenkort voor de scholen beschikbaar.
De inventarisatieformulieren voor mutaties en wensen zijn
bijna allemaal binnen en worden nu verwerkt.
Jammer genoeg hebben we in heel Limburg te maken met
leerlingenkrimp. >>
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Ook voor MeerderWeert zal dat voorlopig zo zijn. Een subsidievermindering van 500.000 euro hakt er (weer)
fors in. Weer geen rooskleurig perspectief voor nieuwe enthousiaste leerkrachten. Gelukkig zijn er vorig jaar
door een forse uitstroom van oudere leerkrachten nog een behoorlijk aantal nieuwe leerkrachten aangesteld.
In hoeverre we er dit keer in slagen om de te verwachten teruggang in fte’s m.i.v. 1-8-2013 via natuurlijk verloop
op te vangen, zal de komende tijd duidelijk worden. De directeuren komen hier in hun eigen teams in maart/april
op terug.
De PO raad maakt melding van een nieuwe ondergrens voor opheffing van kleine scholen. Scholen onder de
honderd leerlingen hebben het, volgens hen, moeilijk om een structureel aanvaardbaar kwaliteitsniveau te halen.
Binnen MeerderWeert zijn er een viertal scholen onder dit getal. Een ander viertal zit er net boven. Hier is
‘situationeel maatwerk’ aan de orde. Niet alles kan over dezelfde kam worden geschoren. We zijn al langer
geleden tot de conclusie gekomen dat actieve samenwerking tussen scholen van grote meerwaarde is en een
(wellicht) bruikbaar alternatief. Daar zullen we nog sterker op dienen te investeren. Wat ons betreft ook
bestuursoverstijgend. De opdracht van leerlingenkrimp en verantwoorde schoolgrootte, gekoppeld aan het
realiseren van passend onderwijs, maakt dat de bestuurders en directeuren van alle MeerderWeert- en Eduquaatscholen een intentieverklaring gaan opstellen om de samenwerking te versterken. Dit is een goede zaak.
Het schept nieuwe kansen en perspectief.
De gemeenteraad van Weert zal zich in april 2013 uitspreken over het bouwen van een nieuw Kennis- en
Expertisecentrum aan de Beatrixlaan. Na een lange voorbereidingstijd zullen dan onderwijs- en zorgvoorzieningen voor kinderen met speciale arrangementen geclusterd worden. SBO, SO rec 3 en 4 en zorgaanbieders
zullen in een gezamenlijk nieuw gebouw samen optrekken om zo goed mogelijk invulling te gaan geven aan de
opdracht die passend onderwijs vraagt. Naast onbekendheid en onzekerheid schept ook dit nieuwe kansen!
Daarmee gaan we in de komende maanden (samen met alle partners) verder aan de slag.
Voor iedereen die erbij betrokken is: veel succes!
Henk Jabben,
Lid Raad van Bestuur MeerderWeert
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Financiën
Cafetariaregeling uitruil reiskosten woon-werkverkeer
In december 2012 namen 279 medewerkers deel aan de regeling.

Salarisbetalingen
De salarisverwerker Merces heeft een jaarplanning gemaakt met betrekking tot de uitbetaling van de salarissen.
De volgende betaling over de maand maart vindt plaats op maandag 25 maart.
De data voor de rest van het jaar:
Salarismaand Betaling salarissen
April		donderdag 25 april 2013
Mei		vrijdag 24 mei 2013
Juni		dinsdag 25 juni 2013
Juli		donderdag 25 juli 2013
Augustus		vrijdag 23 augustus 2013
September		woensdag 25 september 2013
Oktober		vrijdag 25 oktober 2013
November		maandag 25 november 2013
December		vrijdag 20 december 2013

Grote pensioenfondsen verlagen pensioenen
Bron: ABP, PMT, PME
Pensioenfondsen ABP (ambtenaren en onderwijzers), PME (metalektro) en PMT (kleinmetaal)
verlagen per 1 april 2013 definitief hun pensioenen. Hiermee raken zij miljoenen Nederlanders.
ABP, met 2,5 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland, verlaagt de pensioenen in 2013
met een half procent. Een gepensioneerde met een netto pensioen van zevenhonderd euro gaat er per maand
3,50 euro op achteruit. Een relatief kleine vermindering. Metalektra-pensioenfonds PME (600.000 deelnemers)
snijdt forser: vanaf april verlagen zij zowel de pensioenen die al zijn ingegaan als de pensioenaanspraken van (ex)deelnemers met 5,1 procent. Het pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) met 1,2 miljoen deelnemers spant
de kroon met een verlaging van 6,3 procent op pensioenen en pensioenaanspraken.
De pensioenfondsen spreken van een ‘pijnlijke’ maatregel met een ‘enorme impact’. De verlaging is nodig, om aan
de minimale dekkingsgraad te voldoen. In 2009 is een herstelplan opgesteld waarin staat dat de dekkingsgraad
eind 2013 op 104,3 procent moet zijn. Tot op heden zijn de pensioenfondsen hierin niet geslaagd.
Als reden worden vooral de hogere levensverwachting en de lage rente als gevolg van de crisis genoemd.
Vooralsnog kondigen de pensioenfondsen geen aanvullende verlagingen aan voor 2014. Een eventuele aanvullende verlaging hangt in alle drie de gevallen af van de cijfers van het komende jaar.

4

De pen is voor…
…Marie-Anne Hennissen-Delnooz,
directeur ODAschool
‘Groot waar het kan, klein waar het moet’
Een grote school heeft voordelen als je kijkt naar de formatiemogelijkheden, de interne mobiliteit, de taakverdeling en de expertise. Maar dat zijn niet de waarden die ervoor zorgen dat je trots bent op je school.
Het blijken (vaak wel heel prettige) randvoorwaarden te zijn.
Wat maakt nu dat je trots bent op je school, trots op…
• de collega’s, onderwijzend en ondersteunend
• de kinderen die met plezier naar school komen
• de ouders die niet alleen veel hand- en spandiensten verrichten, maar ook kritisch meedenken
• de schoolontwikkeling
•…
Daar is maar één antwoord op: de mensen die op de school werken.
COLLEGIALITEIT, met hoofdletters! In goede en slechte tijden er zijn voor elkaar zijn. De kleine dingen doen
die ertoe doen. Maar ook samen zuchten en steunen onder alle werkdruk en er dan toch samen voor gaan.
Samen de weg bepalen.
Waar je zo met je hart voor elkáár zorgt, doe je dat ook voor de kinderen die aan je zijn toevertrouwd en heb
je natuurlijk ook oog voor hun ouders.
Dat levert de energie die we nodig hebben om alle ontwikkelingen goed vorm te geven.
De afgelopen tweeëneenhalf jaar heb ik dit op de ODAschool ervaren als een groot goed. Ik draag daar met veel
plezier mijn steentje aan bij.
ODAschool … Ontwikkeling Door Aandacht (voor elkaar).
Dat staat niet alleen voor onze kinderen, maar zeker ook voor onze collega’s.
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ICT-tips
Op schoolreis naar Mars met het programma Celestia
Celestia is een programma dat ontwikkeld is door de NASA.
Het is gratis te downloaden via shatters.net/celestia. Met dit
programma heb je de mogelijkheid om door de ruimte te vliegen,
van planeet naar ster en weer terug. Ook verschaft het programma
extra informatie over de planeet die je bezoekt.
Zet het programma op je digibord en begin, samen met de kinderen,
aan een avontuurlijke reis door het heelal. In de browser zijn
overigens niet alleen planeten te vinden maar ook manen,
asteroïden, satellieten en spacestations.
Lesideeën
Door in het optiemenu de snelheid aan te passen kunnen je het verschijnsel ‘24 uur in 1 dag’ visualiseren.
Ook het verschijnsel ‘365 dagen in 1 jaar’ kun je laten zien.
Op praxisbulletin.nl staat een complete handleiding voor het gebruik van het programma Celestia.

De Troonswisseling
Met het zicht op de komende troonwisseling vind je op
de link hieronder een website vol les- en digibordideeën
(voor onder- en bovenbouw).
http://www.internetwijzer-bao.nl/rubrieken/troonswisseling

MeerderWeertdag 2013
27 maart 2013
Noteer in je agenda:
8.00 uur verzamelen op Sportpark Boshoven
8.15 uur vertrek
ca. 16.30 uur terug op Sportpark Boshoven
De uitnodiging volgt spoedig.

37
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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!

Ward maakt de honderd vol!
Ward van Nieuwenhoven is er helemaal beduusd van …
Toen hij op zijn eerste schooldag, samen met zijn vader
en zijn zusje, de school inliep, begonnen alle kinderen
‘lang zal hij leven’ te zingen. Wat was er aan de hand?
Ward is de honderdste leerling van basisschool Budschop!
En om dat te vieren was er dit muzikale welkom voor
Ward, een prachtige kroon en voor alle kinderen een
traktatie.
Niet zonder trots vertelt directeur Barbara Schipper dat
haar school maar liefst 32 kleuters telt en dat de
verwachting is dat er nog een vijftal kleuters zal instromen.
De toekomst voor basisschool Budschop ziet er goed uit!
Nog meer goed nieuws uit Budschop
De gemeente Nederweert gaat de komende jaren enkele scholen verbouwen. Het gebouw aan de
Ospelsestraat (basisschool Budschop) is als eerste aan de beurt. Zoals het er nu naar uitziet zal een deel van
de school worden aangemerkt als gemeentelijk monument. Vooral de binnenkant met zijn karakteristieke
kenmerken wordt als cultuurhistorisch waardevol gezien. Dit heeft geen gevolgen of vertraging voor
de verbouwplannen. Als het gebouw daadwerkelijk de monumentenstatus krijgt, kan de gemeente
subsidie aanvragen bij de provincie Limburg.

Je kunt méér doen dan betrokken zijn!
MeerderWeert is lid geworden van de club Teachers4Teachers. Dit is een groep van 40 schoolbesturen die
hun maatschappelijke betrokkenheid tonen door aandacht te schenken aan het onderwijs in Kenia en daarin
daadwerkelijk willen investeren. De leden van T40T doen jaarlijks mee aan een programma door één of twee
leraren en/of directeuren uit te zenden naar Kenia. Daarnaast wordt jaarlijks een bijdrage aan de projecten
gedaan van 2 2.500
Kijk voor meer informatie op: www.teachers4teachers.nl
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Personeel
Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische
aanpassingen
Donderdagavond 17 januari 2013 zijn de vakbonden en de werkgeversorganisatie de PO-Raad tot een
onderhandelaarsakkoord gekomen om de huidige CAO PO aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving.
Hierbij moet men denken aan aanpassingen in verband met het opschuiven van de AOW-pensioengerechtigde
leeftijd. Deze onderhandelingen gingen uitsluitend over de secundaire arbeidsvoorwaarden en niet over de
loonontwikkeling (loonsverhogingen). Voor het primair onderwijs geldt nog dat hierover wordt onderhandeld
door de vakbonden met de minister van OCW.
Verder hebben sociale partners een afspraak in de CAO opgenomen over een individueel professionaliseringsbudget voor directieleden in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+. Deze afspraak vloeit voort uit
extra financiële middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt specifiek voor directieleden. Het budget dient voor
het onderhouden van de bekwaamheidseisen die worden vastgesteld door het schoolleidersregister. Over
de besteding ervan worden afspraken gemaakt tussen het directielid en de werkgever. Tevens is verplichte
registratie in het schoolleidersregister vastgelegd. Deze afspraak moest worden gemaakt vóór 1 februari 2013
op grond van afspraken met de minister van OCW.
Afgesproken is dat deze nieuwe CAO geldt voor het gehele jaar 2013 en dat partijen dit jaar gebruiken om
te komen tot een inhoudelijk vernieuwde CAO in 2014. Sociale partners hebben afspraken gemaakt over
een innovatief proces waarbij zoveel mogelijk leden van de sociale partners worden betrokken. De tweede
helft van 2013 zal worden benut voor de formele CAO PO onderhandelingen. Met elkaar streven de sociale
partners naar een CAO PO die bijdraagt aan de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs vanuit kwalitatief
hoogwaardige onderwijsorganisaties met goed opgeleide professionals vanuit professionele en volwaardige
arbeidsverhoudingen.
Totstandkoming CAO 2014: De werkvloer centraal
Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn nadrukkelijk op zoek naar het leggen van verbindingen tussen de
belangen van alle betrokkenen in de sector. Vanuit die wens en gedrevenheid willen sociale partners ook de
totstandkoming van de CAO innovatief aanpakken.
Vanaf begin 2013 organiseren zij een proces waarbij zoveel mogelijk leden vanuit werkgevers- en
werknemersorganisaties actief betrokken zullen worden. Startpunt van het proces zijn de vragen waar
betrokkenen op de werkvloer tegenaan lopen. We zullen in ieder geval de volgende thema’s agenderen voor een
diepgaand gesprek in de sector:
• Werktijden, roosters en verlof
• Loopbanen, levensfases en professionalisering,
• Kwaliteit van onderwijs en kwaliteit van werken.
• Hoe maak je afspraken op de werkvloer? Wie speelt welke rol? >>
Kijk voor meer
informatie over het
CAO op www.poraad.nl/
content/po-raad-sluitonderhandelaarsakkoordcao
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Personeel
Uiteraard is er ruimte om andere zaken te bespreken waarvoor innovatie van de CAO wenselijk wordt
gevonden. Werkgevers- en werknemersorganisaties zullen gezamenlijk het initiatief nemen om leraren,
onderwijsondersteunend personeel, leidinggevenden en bestuurders uit te nodigen om op zoek te gaan naar
oplossingen voor geconstateerde problemen, waar nodig ondersteund door specialisten. Met elkaar wordt op
deze manier gezocht naar oplossingen die ook bijdragen aan professionele en volwaardige arbeidsverhoudingen.
Na de zomer zullen de werkgevers- en werknemersorganisaties het formele overleg starten en de input van het
veld gebruiken bij de aanpassingen of vernieuwingen van de CAO, zodat de sector primair onderwijs in 2014 een
CAO heeft die het verdient: een moderne CAO met volwaardige arbeidsverhoudingen, die voorbereid is op
veranderende verantwoordelijkheden en verwachtingen van de maatschappij.
Bron: PO-Raad

Levenslooptegoeden onder € 3.000 verplicht opnemen
Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling vervallen en geldt de overgangsregeling levensloopregeling.
Deze overgangsregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan 2 3.000 gespaard
hebben. Mensen die op 31 december 2011 minder hadden gespaard dan 2 3.000, kunnen vanaf 1 januari 2013
hun spaartegoed opnemen voor verlof, maar geen storting meer doen. Niet opgenomen tegoed wordt in 2013
in
1 keer uitbetaald. Zij betalen belasting over 80% van het tegoed.
De uitbetaling van het levensloop-spaartegoed gaat altijd via de werkgever. De deelnemer verzoekt zijn
uitvoerder van de levensloopregeling (bank, of bijv. Loyalis) om het tegoed over te maken naar zijn werkgever.
De deelnemer zal zijn werkgever verzoeken om daar schriftelijk toestemming voor te geven.
Deelnemers die op 31 december 2011 tenminste 2 3.000 spaartegoed hadden, kunnen onder nieuwe
voorwaarden blijven sparen in de levensloopregeling.
Bron: PO-Raad

Jaaropgaven Mijn Merces
De jaaropgaven 2012 zijn beschikbaar voor alle medewerkers. Je kunt deze ‘ophalen’ door in te loggen in
‘Mijn Merces’.
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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.

Albert Wijen over de Master-SEN-opleiding
Tien jaar geleden ging ik als herintreder weer aan de slag in het onderwijs. De eerste jaren kwamen er veel
nieuwe dingen op me af. Door coaching op de werkplek en studiebijeenkomsten vond ik mijn weg. Toch bleef
mijn ontwikkeling beperkt tot (voornamelijk) de eigen klas en de school.
Om meer inhoud aan mijn persoonlijke ontwikkeling te geven ben ik gestart met de Master-SEN opleiding.
Om deze tweejarige deeltijdopleiding te volgen, maak ik gebruik van de lerarenbeurs. Ik ben trouwens niet de
enige leerkracht van MeerderWeert die deze opleiding doet. De meeste medestudenten komen overigens uit
het speciaal onderwijs.
De opleiding wordt gegeven door Fontys. Je kunt modules kiezen in alle lesplaatsen. Sittard en Eindhoven zijn
voor ons het gemakkelijkst te bereiken.
De centrale gedachte is adaptief onderwijs. Hoe kun je je onderwijspraktijk zo inrichten dat het voor zo veel
mogelijk kinderen mogelijk is om in de eigen wijk naar school te kunnen: inclusief onderwijs voor alle kinderen.
Hierbij moet je denken in mogelijkheden, professioneel en systeemgericht werken. Deze accenten komen in alle
modules terug.
Master Speci
en cursusaanbod al Educational Needs
speciale onderwijs
zorg

Naast mijn ‘gewone’ baan is deze opleiding een grote
tijdsinvestering. Echter… ik voel ook een persoonlijke
groei waarvan ik extra energie krijg.
Wil je meer weten over deze opleiding dan kun je me bereiken via: a.wijen@bs-stfranciscus.nl
Albert Wijen

Studiejaar
2012 - 2013

od speciale onde
rwijszorg

Master sp
eduCationaL eCiaL
needs
en cursusaanb

Mijn voorkeur gaat naar modules die te maken hebben met
het gedrag. Theoretische kennis (opgedaan in de bijeenkomsten en het lezen van boeken en artikelen) wordt
gekoppeld aan vaardigheden die je in de praktijk laat zien.
De uitwerking krijgt vorm door opdrachten (groot en
klein) die te maken hebben met je eigen praktijk.
Een belangrijk aspect is kritische reflectie naar jezelf: het
gaat voornamelijk om je eigen leerkrachtgedrag.
Dit gebeurt door overleg met studiegenoten en collega’s
op je eigen school. Dit moeten we ook breder trekken.
Ondertussen heb ik al ‘stage’ gelopen bij ‘Aan de Bron’. Ik
was benieuwd hoe het pedagogische klimaat wordt vormgegeven in klassen met ± 50 leerlingen. Het bezoek heb
ik als zeer positief ervaren. Je kunt gemakkelijk bruikbare
dingen oppikken. Een voordeel bij ‘Aan de Bron’ is dat
duo-partners elkaar aan het werk zien en onderling
effectief kunnen afstemmen op praktijksituaties.
Mogelijk moet ik nog vaker contact zoeken met scholen
om zaken in de praktijk te bekijken of mensen te
bevragen. Jullie zijn dus gewaarschuwd!
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Van de redactie
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
VERSCHIJNT OP 22 APRIL 2013
KOPIJ INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG
2 APRIL 2013 BIJ DE REDACTIE

Agenda
Maart 2013

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.

maandag 4
woensdag 13
woensdag 13
donderdag 14
vrijdag 15
maandag 18
dinsdag 19
maandag 25
woensdag 27
Donderdag 28

SMT met de ARBO-arts
n.m. nascholing MeerderWeertacademie
WSNS bestuur PO
DIRA
Harde sluitingsdatum personele 		
mutaties
vergadering Raad van Toezicht
GMR- vergadering
Overleg Raad van Bestuur
MeerderWeertdag
v.m. DIRA

April 2013

Zwaaien en
handen schudden
We feliciteren Miek van den Berge van bs Leuken
en Lisette Mansvelt van de ODAschool met hun
zilveren onderwijsjubileum.
We nemen afscheid van Nathalie Godart van
bs Leuken, Peter Theunissen van de ODAschool en
Jos van Laer van bs De Schrank.
We wensen hen alle goeds voor de toekomst!

maandag 1
dinsdag 2
dinsdag 2
woensdag 10
maandag 15
woensdag 17
woensdag 17
donderdag 18
vrijdag 19
maandag 22
maandag 22
woensdag 24
donderdag 25

Tweede Paasdag
WSNS Klankbordgroep PO-VO
inleverdatum kopij nieuwsbrief 15
WSNS-netwerk jonge risicokind
Harde sluitingsdatum personele
mutaties
GMR- vergadering
n.m. nascholing MeerderWeertacademie
WSNS-netwerk taalcoördinatoren
ICT-bijeenkomst
Overleg Raad van Bestuur
Uitgave nieuwsbrief 15
IB/Dir-netwerk MeerderWeert
DIRA

Meivakantie van maandag 29 april t/m
vrijdag 10 mei

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

Colofon
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Vorm:
TwoforYou-DI&P - Eindhoven

