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Beste collega’s,

Het Nederlandse voorjaar is dit jaar anders dan we  
gewend waren en ook met een weliswaar koude, maar zeer 
geslaagde, MeerderWeertdag. De trieste, veel te lange kou 
is voorbij … eindelijk begint het wat warmer te worden en 
gaan we richting meivakantie met goed zonnig weer. 

In februari zijn tevredenheidspeilingen gehouden.  
De resultaten geven een duidelijk beeld over de tevreden-
heid van de personeelsleden op de diverse scholen.  
Het gemiddelde rapportcijfer dat personeelsleden hun 
school geven is 7.8 (landelijk is dit gemiddeld een 7.6).
Het gemiddelde rapportcijfer dat de personeelsleden  
aan hun baan geven is 8.1 (landelijk 7.8). 
Van de personeelsleden geeft 96% aan dat men  
overwegend met plezier naar het werk gaat (landelijk 95%). 
Verder zou 75% anderen aanraden om op hun school te 
komen werken (landelijk is dit 69%).

Het voorjaar is ook de tijd voor het maken van de nieuwe 
schooljaarbegroting voor 2013/2014. >>
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Altijd weer een spannende tijd voor iedereen. Zowel de mensen op het bestuurskantoor als de teams op de 
scholen hebben de opdracht om met steeds minder middelen toch weer een verantwoorde formatie te vormen. 
Een hels karwei! Ook volgend jaar moeten we, omdat we 106 minder leerlingen hebben (vorig jaar -/- 111), weer 
de tering naar de nering zetten en met minder bekostiging zien toe te komen. Steeds meer besturen raken in de 
problemen omdat ze er niet langer in slagen deze constante teruggang op te vangen met eigen middelen.  
Bij MeerderWeert hebben we tijdig ingegrepen en daarmee het risico aanzienlijk verlaagd. 

Namens de Raad van Bestuur en het bestuurskantoor wens ik iedereen veel leesplezier met deze nieuwsbrief en 
een goede en zonnige meivakantie! 

René van Strijp,
Voorzitter Raad van Bestuur MeerderWeert
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Formatieaanzet 
schooljaar 2013-2014

Rond deze tijd wordt de eerste aanzet gegeven voor het formatieplaatje voor het nieuwe schooljaar.  
Op het directieberaad van donderdag 28 maart jl. zijn de eerste cijfers gepresenteerd. Voor scholen altijd weer 
spannend en belangrijk. Gaan we terug in formatie of blijven we gelijk? Van groei is jammer genoeg nergens  
echt sprake! Hoe richten we volgend schooljaar onze groepen in? Hoe houden we de noodzakelijke  
ondersteuning en overhead zo goed mogelijk overeind? Hoe bundelen we onze krachten?

Limburg heeft te maken met leerlingenkrimp. Feit is dat ook binnen MeerderWeert  
het leerlingenaantal nog steeds behoorlijk terugloopt. Leverde de eerste teldatum van MeerderWeert op  
1 oktober 2006 nog 3521 leerlingen op; de formatie voor het nieuwe schooljaar wordt ingericht op 2925  
leerlingen. In zeven jaar tijd een leerlingenverlies van 596 leerlingen (-16,9 %). Twee volwaardige basisscholen van 
forse omvang! Voor de komende vijf jaar staat nog een verlies van ongeveer 10 % op stapel. Een forse aderlating, 
en een fors verlies aan formatieplaatsen. Zeker als je bedenkt dat deze leerlingenkrimp ook nog samen valt met 
het verlies aan werkgelegenheid door andere bezuinigingsmaatregelen.

Het maakt dat we de komende jaren over een aantal fundamentele zaken dienen na te denken:

• Hoe groot dient een basisschool minimaal te zijn om bestaansrecht te hebben?
• Welke samenwerkingsclusters kunnen we binnen MeerderWeert realiseren?
• Welke basisscholen kunnen daarbij wellicht met elkaar fuseren of samenwerken?
•   Hoe regelen we voor clusters van basisscholen de aansturing? Kan een grotere school een samenwerkings-

relatie aangaan met een kleinere, om zo de directie- en IB-ondersteuning efficiënter in te vullen.
• Kunnen directeuren en IB-ers ten dienste voor meerdere scholen ingezet worden?
• Geldt dit ook voor leerkrachten met speciale capaciteiten?
•   Kunnen we regionaal of wijkgebonden ook samenwerkingsvormen aangaan met scholen van Eduquaat?  

Zeker als het om gepaste leerlingenzorg gaat.
•  Hoe groot dient de bovenschoolse bestuursinrichting te zijn/te worden in relatie met de uitvoerings- 

mogelijkheden op onze scholen?

Allemaal zaken waarvoor we niet meteen de antwoorden hebben. 
De inventarisatie van wensen en mutaties levert op dat ook voor het schooljaar 2013-2014 gedwongen ontslagen 
vermeden kunnen worden. Wel hebben sommige scholen met een dusdanige krimp te maken dat op die school 
leerkrachten dienen af te vloeien. 
Zij worden met voorrang herplaatst. Sinds het begin van de fusie hanteren we werkgelegenheidsgarantie; maar 
dat is niet hetzelfde als werkplekgarantie! 
En werkgelegenheidsgarantie alleen dan als er aan een bepaalde ondergrens van competenties en bekwaamheden 
wordt voldaan.
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Scholen met (behoorlijke) formatieterugloop zijn: SBO het Palet; de Bongerd, Aan de Bron, de Kameleon, de 
Schrank, Leuken en de Firtel. In totaal gaat het om een verlies van een tiental arbeidsplaatsen. Gedwongen over-
plaatsingen zijn dus niet uit te sluiten.
Het is ook jammer voor enthousiaste nieuwe leerkrachten, die we vooralsnog weinig zeker perspectief kunnen 
bieden. Wel vervangingsmogelijkheden, geen reguliere banen! We zouden het graag anders zien. Ook vanwege de 
leeftijdsopbouw en omdat de verhouding man/vrouw erg in onbalans raakt.
Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren toch een aantal jonge leerkrachten (door een groter natuurlijk verloop) 
aan ons kunnen binden.

Komend schooljaar neemt een vijftal collega’s afscheid. Anderen willen gebruik gaan maken van uitbreiding van 
hun baporecht, van ouderschapsverlof of van verlaging van de werktijdfactor enz. Of alle zaken gehonoreerd  
kunnen worden, hangt af van de werkbaarheid in de schoolorganisatie. We willen gedwongen structurele  
bezettingen van meer dan twee leerkrachten voor een groep voorkomen. Dat kan betekenen dat een bepaalde 
minimale ondergrens van werkinzet voor een school noodzakelijk is. 

Geen gedwongen ontslagen dus, wel wisselen van werkplek en een aantal collega’s zal geplaatst worden in de 
bovenschoolse (vervangings)pool. De beleidsnotitie ‘boventalligheid en mobiliteit’ is daarbij leidend.

De directeuren beschikken over de cijfers waarop de formatie ingericht zal worden. In de komende weken gaan 
zij hierover in gesprek met hun personeel.

Raad van Bestuur MeerderWeert
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CITO eindtoest 
groep 8

Schooljaar 2012-2013

Met zeer veel genoegen mogen we constateren dat alle scholen er wederom in zijn geslaagd  
goede prestaties te realiseren.
De trend is onmiskenbaar dat de gemiddelde Cito-score voor onze MeerderWeertscholen aantrekt.  
Voor het tweede jaar op rij zijn er géén scholen die onder de ondergrens presteren. Het aantal ‘zwakkere’  
Cito-scores loopt terug. Het aantal scholen met een goede (boven de bovengrens scorende) Cito presteert,  
met name de laatste twee jaar, fors hoger dan in het verleden. 
De Raad van Bestuur weet dat er op alle scholen hard aan getrokken is. En op een aantal extra hard,  
met aanvullende accenten en opdrachten. 

Met resultaat … de inspanningen worden dus beloond!
Proficiat en complimenten voor iedereen!

De Feiten:

• Scholen onder de voor hen geldende ondergrens:      0
•   Scholen boven de ondergrens, maar onder de M score 

die voor hen geldt          3 
•  Scholen in de zone tussen gemiddeld en bovengrens   4
•  Scholen boven de voor hen geldende bovengrens   7

Op 5 juni vindt de 
MeerderWeert 
Tennismiddag plaats. 
Opgave bij Henry Slaats 
(h.slaats@meerderweert.nl)

Sportieve groet van 
Henry Slaat(s)

5



Fors verlies primair onderwijs in 2011 
Bron: PO-Raad
29 januari 2013

Het financiële resultaat van het primair onderwijs was ook in 2011 fors negatief. Schoolbesturen stonden voor 
ruim € 100 miljoen in het rood. Dat blijkt uit de financiële jaarcijfers 2011 die de staatssecretaris onlangs naar 
de Tweede Kamer heeft gestuurd. De cijfers bevestigen het beeld dat de PO-Raad eerder al had op basis van de 
verzamelde jaarcijfers van een deel van de leden. De PO-Raad blijft zich daarom zorgen maken over de gevolgen 
van de financiële situatie in het primair onderwijs voor de onderwijskwaliteit.
In het jaar 2011 is het netto verlies van de schoolbesturen in het primair onderwijs iets lager dan het jaar 
daarvoor (2010: -124 miljoen; 2011: -103 miljoen). Cijfers laten zien dat dit met name het gevolg is van een  
daling van het aantal fulltimerequivalenten (fte) in de sector. Op 1 oktober 2011 was het aantal fte in het  
primair onderwijs met bijna 6.000 gedaald ten opzichte van 1 oktober 2010.

MeerderWeert
Het verlies van MeerderWeert bedraagt in 2011 ruim € 279.000,-. Na de accountantscontrole  
in april 2013 zal het resultaat bekend zijn over 2012.

Kleine scholen opheffen onnodig 
Bron: VKO

Denken we bij de omvang van een school over wat goed is voor een kind op die school, de kwaliteit of gewoon 
over het geld? Het rapport ‘Grenzen aan kleine scholen’ van de Onderwijsraad laat zien dat het basisonderwijs 
tussen 2011 en 2020 met 97.000 leerlingen daalt ten opzichte van de huidige 1,6 miljoen. Basisscholen met 
minder dan 100 leerlingen moeten dicht stelt de Raad. Maar waarom dicht en waarom 100? 
Kiezen voor een hogere opheffingsnorm is een technocratische oplossing en je oordeel baseren op het gebruik 
van huidige gangbare leermethoden zal een valkuil blijken te zijn, snel achterhaald door digitale ontwikkelingen. 
Laten we net zo als bij achterstandbeleid het er voor over hebben dat kleine voorzieningen meer kosten en 
deze scholen oproepen om over te gaan op adequate vormen van lesgeven, zodat eventuele zwakke kwaliteit 
vermeden zal worden en de sociale omgang met leeftijdsgenoten een nieuw digitaal gezicht krijgt.

Lees het hele artikel: www.vkonet.nl/nieuws/3639-kleine-scholen-opheffen-onnodig

PSA mededeling
Bron: Merces

Digitale salarisspecificatie 
De salarisspecificatie van april 2013 staat binnenkort klaar in het portaal. Bij deze specificatie zijn  
de qua lay-out gewijzigde salarisspecificaties van februari en maart 2013 ook opgenomen.

Financiën
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Weet je nog, die juf of meester die vroeger van die fantastische verhalen kon vertellen. Van die verhalen waarbij 
je helemaal wegdroomde en dat je bijna vergat dat je gewoon in de klas zat?

En waarom doen we dat zelf zo weinig?
In deze snelle digitale tijd is veel voorgekauwd voor de kinderen in de klas en is er nog maar weinig tijd om te 
vertellen. Toch wil ik daar een lans voor breken. Het hoeft niet veel tijd te kosten. Als je vijf minuutjes over hebt 
aan het eind van de ochtend kom je al een heel eind.
Bovendien: het luisteren naar verhalen en het navertellen ervan dragen bij aan verschillende aspecten van 
taalvaardigheid (communicatieve competentie, denkontwikkeling, formuleervaardigheid). Het zèlf verzinnen en 
vertellen van verhalen draagt bij aan de presentatievaardigheid en de ontwikkeling van de fantasie, leesmotivatie 
en leesvaardigheid.
Kinderen leren dat, als ze naar een verhaal luisteren, ze in hun hoofd hun eigen plaatjes erbij kunnen maken en 
dat iedereen een ander beeld heeft bij wat ze horen. Als ze zelf een verhaal vertellen, kunnen ze dat ook bij 
anderen bewerkstellingen.
Kinderen krijgen in de klas niet echt veel ruimte tot spreken. Meestal blijft dit beperkt tot het antwoord geven 
op een vraag van de leerkracht of het overleggen met een maatje over een opdracht. En één keer per jaar een 
spreekbeurt. Toch is spreekgelegenheid voor kinderen van belang, zowel voor de ontwikkeling van communica-
tieve vaardigheden als hoe te handelen in gesprekssituaties en voor kijk- en luistervaardigheden.

Door het vertellen vóór, en samen maken van verhalen met kinderen stimuleer je de fantasie van kinderen en 
maak en beleef je samen met hen een fantastisch avontuur. Ik maak van mezelf in het begin een soort reporter. 
Ik ga met een ‘microfoon’ door de klas om te voorkomen dat steeds dezelfde kinderen het verhaal vormgeven.
Er was eens… (een dier, fluister ik een kind in het oor) en die woonde … en op een dag …etc. Als het verhaal 
af is kun je het één van de kinderen laten navertellen.
Laatst ontstond er met de kleuters een verhaal over een olifant die in de grijze krullen van een oma sliep, hij 
verstopte zich daar omdat haar krullen ook grijs waren, bedacht één van de kinderen. Maar op een nacht was hij 
het zat en wilde hij de wereld in. Langs de gebloemde mouw van haar nachtjapon trippelde hij heel zachtjes (en 
dat is een klus, voor een olifant!) het bed uit.
De kinderen gingen hard aan de slag met het bedenken van oplossingen; hoe komt hij daar weg zonder dat de 
oma wakker wordt, hoe krijgt hij de deur open, het is koud buiten (het was in de winter) hij nam een dekentje 
mee, maar werd groot getoverd en het dekentje niet en hoe moest dat dan…superleuk!
De kinderen hebben daarna in kleine groepjes het verhaal getekend en er zo een soort-van-stripverhaal-boekje 
van gemaakt. Echt hun eigen verhaal.

De pen is voor… 
…Barbara de Vries, 
van bs de Schrank in Ospel
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ICT-tips

‘School op seef’ is een programma voor de aanpak van verkeersveiligheid 
en verkeerseducatie voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Het 
programma biedt allerlei hulpmiddelen om verkeerssituaties in de klas aan 
de orde te stellen. Zo zijn er ook digibordlessen voor groep 1 tot en met 
4 opgenomen met verschillende thema’s aan de hand van een kalender. 
De lessen zijn interactief en een welkome afwisseling op je 
verkeersmethode. Je kunt ze vinden op de website van ‘school op seef’ 
onder lesmateriaal g verkeerskalender. 
Nadat je het thema hebt gekozen, ga je naar de verkeersplaat. Je komt 
nu in een venster met drie PDF-bestanden en de link naar de digibordles. 
Als je de link opent, kom je in de interactieve les van het betreffende 
onderwerp. 

www.schoolopseef.nl
Kijk je verder op de website, er is ook genoeg materiaal voor de 
bovenbouw.
Veel plezier ermee!
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Aantrekkelijke digibordlessen over verkeerssituaties
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Gehoord: 

“Goede spreker, wist de mensen geboeid te houden.”

“Vervoer, ontvangst, lunch enz. … prima verzorgd.”

“Leuke locatie.”

“De MeerderWeertdag was geweldig: De lezing door 

Patrick van Veen (Apenmanagement) was humoristisch, 

verrassend, leerzaam.”

“De wandeling door het Gaiapark was, ook door het 

lekkere zonnetje, erg ontspannen.”

“Niet alle deelnemers waren echt actief betrokken 

bij het beantwoorden van de vragen.”

“Een dikke pluim voor de organisatie.”

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!

Deze keer een impressie van 
de MeerderWeertdag 2013

Nieuws van de GMR
Tijdens mijn laatste mededeling op deze plaats deed ik een oproep voor nieuwe leden in de GMR. Het loopt 
nog geen storm. Dus ons appél blijft onverminderd staan. Om vooral ook de ouders beter te bereiken zullen we 
voor de zomervakantie ook nog een flyer verspreiden binnen MeerderWeert.
Het zou mooi zijn als we na de zomer op volle sterkte een nieuwe start kunnen maken.
Naast de blijvende uitdaging voor MeerderWeert om met minder middelen relatief meer te doen, zijn er enkele 
belangrijke ontwikkelingen in het verschiet die te maken hebben met de wijzigingen op het gebied van passend 
onderwijs. Voor MeerderWeert en (de ouders van) haar leerlingen is het van belang dat de GMR in de komende 
gesprekken en bij de adviesvorming hierover, goed is toegerust.
Een lichtpunt dat me bij het schrijven van dit stukje nog opviel is de ‘deal van Dekkers’: het besluit van de 
Tweede Kamer dat de eindtoets voor groep 8 pas na het schooladvies afgenomen wordt. Goede zaak dat het 
advies van de onderwijzer(es) meer bepalend wordt voor de schoolkeuze en dat het overtrokken belang van 
een Cito toets daarmee ook minder wordt.

Namens de GMR wens ik iedereen een fijne meivakantie toe!

Met vriendelijke groet,
Rex Pyka, voorzitter GMR
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Lerarenbeurs
De lerarenbeurs maakt het voor iedere docent, van primair onderwijs tot en met hbo, mogelijk om eenmaal in 
zijn carrière een stevige bijscholing te volgen. Met het geld uit de beurs worden studiekosten betaald en in de 
meeste gevallen ook de vervanging op school. De lerarenbeurs is de ideale regeling voor leraren die een keer 
flink kennis willen bijtanken met een bachelor- of masteropleiding. 
Voor invalkrachten zijn de toelatingseisen verruimd. Op het moment van de subsidieaanvraag moeten zij als 
invalkracht werkzaam zijn bij een bekostigde onderwijsinstelling óf in de twaalf kalendermaanden voorafgaand 
aan de subsidieaanvraag werkzaam zijn geweest bij een bekostigde onderwijsinstelling. 
Lerarenbeurs: alleen bachelor- en masteropleidingen
Vanaf 2012 geldt de Lerarenbeurs uitsluitend voor erkende bachelor- en masteropleidingen. 

Maak zelf uw keuze
De leerkracht bepaalt zelf welke opleiding hij of zij kiest. Denk daar goed over na en lees de tips op de website  
www.lerarenbeurs.info want u hebt maar één keer de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de beurs. 

Beurs aanvragen? 
De uitvoering van de regeling is in handen van de IB-Groep. Voor meer informatie en het aanvraagformulier 
kunt u daar terecht 
(www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/lerarenbeurs/lerarenbeurs_voor_scholing.asp). 

De aanvraagronde voor 2013 vindt plaats tussen 1 april en 15 mei a.s., dus wees er snel bij.

Nieuwe CAO
Voor 2013 is er een nieuwe CAO Primair onderwijs afgesloten. Onderstaand de link naar de volledige CAO.

www.poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/130228_cao_po_2013_def.versie.pdf

Een ongeluk zit in een klein hoekje! IPAP Verzekering Loyalis
Ook u kunt arbeidsongeschikt worden! Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de mogelijke financiële 
gevolgen hiervan.

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering belangrijk?
De instroom in de WIA neemt nog ieder jaar toe. De leeftijd waarop werknemers instromen, wordt ook steeds 
lager. De meeste mensen zijn zich er bovendien niet van bewust dat hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan 
dalen tot bijstandsniveau. Kortom: genoeg reden om eens stil te staan bij deze risico’s en het belang van een 
aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid.

Wat houdt de verzekering in?
Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis kunt u ervoor zorgen dat uw inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid nooit onder de 70% van uw verzekerde inkomen daalt. Zodat u in ieder geval financieel 
kunt blijven doorleven zoals u gewend bent. Of u nu fulltime of parttime werkt.
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Wat kost zo’n verzekering?
Omdat wij speciale afspraken met Loyalis hebben gemaakt, krijgt u 20% korting op de premie. Bovendien 
profiteert u van fiscaal voordeel. Zo bent u bij een bruto maandinkomen van € 2.000, - al voor € 4,74 netto per 
maand verzekerd tegen forse inkomensdaling bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Hoe regel ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Door op onderstaande link te klikken komt u op de website terecht van Loyalis. Op deze website kunt 
u uw premie berekenen en kunt u aangeven dat u de verzekering wilt afsluiten. Bij werkgever geeft u aan 
MeerderWeert, stichting primair onderwijs Weert/Nederweert(6050819). 
www.loyalis.nl/jouw-inkomen/arbeidsongeschiktheidsverzekering

‘Kamer benadrukt belang modernisering 
arbeidsvoorwaarden’
28 maart 2013
Bron: PO-Raad

In het Kamerdebat van 27 maart jl. over leraren en lerarenbeleid benadrukken partijen het belang van 
modernisering. Zij geven daarbij terecht aan dat dat een zaak is van sociale partners.

De PO-Raad heeft modernisering van de arbeidsvoorwaarden ook als belangrijk doel. Daarom is de PO-Raad 
ook enthousiast over het vernieuwingstraject dat sociale partners in het primair onderwijs samen zijn aangegaan. 
Een modernisering die niet is gericht op afbraak van arbeidsvoorwaarden, het hoeft geen geld op te leveren.  
Een modernisering die ook niet over het veld wordt uitgestort.

Het traject is ingericht om een grote betrokkenheid te organiseren vanuit alle geledingen van het veld: leraren, 
ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders. De bouwstenen voor de nieuwe cao komen voort uit wensen 
van iedereen die in het onderwijs werkt en uit de dialoog tussen mensen vanuit verschillende geledingen.  
Van 8 tot en met 19 april vonden overal in het land bijeenkomsten plaats.

De voortdurende nullijn helpt niet, vindt de PO-Raad. Met financiële ruimte voor een loonsverhoging – waaruit 
ook waardering voor de leraar en de ondersteuners zou blijken, en die recht doet aan de afspraken rondom 
lumpsumbekostiging – kan de sector arbeidsvoorwaarden bieden die de medewerkers belonen voor hun 
inspanning, gezonde arbeidsverhoudingen realiseren en de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt behouden 
en versterken. Daarom roepen sociale partners de politiek op om de nullijn niet nog een keer te verlengen. 
Tegelijkertijd zijn bezuinigingen ook onwenselijk, vindt de PO-Raad.
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Wenseninventarisatie
Medio februari 2013 hebben wij weer de ingevulde wenseninventarisatieformulieren retour ontvangen. 
Bovenschools zijn de wensen geïnventariseerd en in kaart gebracht. Deze inventarisatie geeft ons het volgende 
beeld in aantallen:

Iedere medewerker die een wens heeft uitgesproken ontvangt hiervan persoonlijk schriftelijk bericht.

In het algemeen is aan de orde dat tengevolge van leerlingenterugloop en de daaraan verbonden 
formatievermindering er in principe geen ruimte is om uitbreidingsverzoeken te honoreren. Het banenverlies is 
groter dan door natuurlijk verloop kan worden opgevangen. Daardoor hebben wij voorrangsverplichtingen aan 
vastbenoemde personeelsleden, waarvoor dan veelal mobiliteit aan de orde is.
De directeur van de school is verantwoordelijk voor de formatie en geeft reactie of verzoeken passen binnen de 
kaders en de schoolorganisatorische uitvoeringsmogelijkheden die de school in het schooljaar 2013-2014 heeft. 
Daar hangt dan ook van af of verzoeken kunnen worden ingewilligd.

Wens Aantal medewerkers
Gebruik maken BAPO c.q. uitbreiding 14

Opname ouderschapsverlof onbetaald en betaald 15

Gebruik maken FPU/keuzepensioen 5

Vermindering WTF 3

Uitbreiding WTF 17

Verzoek tot mobiliteit 5

Plaatsing in hogere functie d.m.v. functiemix 14

Gebruik maken spaarverlof 0

Levensloop 1
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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.

Carla Janssen over Creatieve Decoratieve Cursussen
Creatief bezig zijn is een fantastische hobby, een eindeloos tijdverdrijf en een grote inspiratiebron voor  
jong en oud. 

In 1999, na beëindiging van een lange vervanging en zonder uitzicht op een verdere baan in het onderwijs ben ik 
gestart met een atelier in Creatieve Decoratieve Cursussen. Eerst één avond, toen twee en inmiddels nog meer 
avonden en middagen. Daarnaast ben ik ook weer het onderwijs ingerold. Momenteel werk ik al weer ruim tien 
jaar bij basisschool Budschop met een ‘kleine baan’ in groep 1 en 2. 

Mijn werk in atelier en school past bij elkaar, vult elkaar aan. Je hebt te maken met volwassenen en kinderen, al-
lemaal verschillend. Met andere wensen, verschillende beginsituaties en talenten. Ze komen om wat te leren en 
te doen. Om naar huis te gaan met een ‘project’ waar ze tevreden over zijn. 

Mijn atelier bevindt zich in mijn woonhuis.  
Hier verzorg ik cursussen voor volwassenen, tieners 
en jonge kinderen. Je kunt daarbij denken aan  
cursusavonden, tienermiddagen, kindercursussen, 
ouder en kindmiddagen en verjaardagsfeestjes. Maar 
ook vrijgezellenfeestjes en alles wat je verder nog 
creatief wilt vieren. Aan de slag gaan met allerlei 
huis- tuin- en keukenmaterialen. Opbergdozen 
versieren, schilderijen maken, stoelen beschilderen, 
porselein schilderen en nog veel, veel meer.  
Grote en kleine dingen. Een groot en breed aanbod 
van materialen en technieken.

Om niet vast te roesten of te blijven hangen, ben 
ik aangesloten bij een aantal grote groepen cursus-
leidsters door het hele land. We hebben bijeen-
komsten, delen ideeën en materiaalmogelijkheden, 

geven elkaar inspiratie en blijven alert op alle ontwikkelingen op creatief  
gebied. Een groot deel van mijn eigen vaardigheden heb ik te danken aan  
schilderen met buitenlandse artiesten. Mensen uit Amerika, Canada,  
Engeland, Australië. In deze landen zijn technieken als decoratief schilderen, 
folkart, strokes en woodart veel meer bekend.

Veel mensen denken van zichzelf dat ze niet creatief zijn.  
Maar door het ontwikkelen van vaardigheden en te investeren in eigen  
creatieve mogelijkheden kun je veel bereiken. Creatief bezig zijn, is je  
verstand overwinnen en doen. Grenzen verleggen, proberen en durven.  
Als je er plezier aan beleeft moet je het zeker doen. 

Nieuwsgierig naar meer creativiteit? Bekijk eens mijn website: www.carlashobbyatelier.nl

Carla Janssen
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DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
VERSCHIJNT OP 24 JUNI 2013
KOPIJ INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG 
3 JUNI 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.

Van de redactie

Agenda
Mei 2013
 
maandag 13  GMR- vergadering
maandag 13 Formele Raad van Bestuur
woensdag 15 v.m. WSNS bestuur PO
woensdag 15  n.m. nascholing MeerderWeert- 

academie
woensdag 15  Harde sluitingsdatum personele  

mutaties
maandag 20 Tweede Pinksterdag
vrijdag 24 Dira
maandag 27 SMT met de arbo arts
woensdag 29 WSNS Beraad/netwerk IB-zoCo

Juni 2013

maandag 3 inleverdatum kopij nieuwsbrief 16
dinsdag 4 WSNS Klankbordgroep PO-VO
maandag 10 Formele Raad van Bestuur
vrijdag 14  Harde sluitingsdatum personele  

mutaties
dinsdag 18 GMR- vergadering
woensdag 19 WSNS bestuur PO
donderdag 20 Raad van Toezicht
vrijdag 21   Dira met aansluitend gezamenlijke  

bijeenkomst RvT/RvB/GMR/Dira
vrijdag 21  ICT bijeenkomst
maandag 24  Uitgave nieuwsbrief 16
maandag 24 SMT met de arbo arts

Zomervakantie van maandag 1 juli t/m 
vrijdag 9 augustus

Colofon
Redactie:  Ineke Doré, Henry Slaats,  

Will Söntjens-Geijbels, René van Strijp
Eindredactie: Mathilde Dominikowski (HLV) - Weert
Vorm:  Peijl&Boogh - Eindhoven

Zwaaien en 
handen schudden
We feliciteren Margo Jacobs van de 
Tweesprong / de Zonnehof met haar zilveren 
onderwijsjubileum.

We nemen afscheid van Willy Plum van de Firtel.
We wensen hem alle goeds voor de toekomst!

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.
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