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Alweer is een schooljaar voorbij. Voor de meesten
van ons betekent dat afsluiten en soms ook weer op
krachten komen om een nieuwe aanloop te nemen naar
het volgende schooljaar. In het afgelopen schooljaar is
enorm veel tot stand gebracht. Vooral onze kwalitatieve
verbeterpunten zijn door iedereen voortvarend opgepakt.
De inspectie beoordeelde onze stichting als voldoende.
Voor alle scholen geldt het reguliere toezicht.
Knap gedaan!!
Qua organisatie hebben we stappen gezet richting samenwerking met ‘speciaal-onderwijs-besturen’ om zo onze taak
binnen passend onderwijs beter te kunnen invullen.
Deze intensievere samenwerking leidt tot het oprichten
van een Regionaal Kennis-en Expertise Centrum (R-KEC)
samen met de Aloysius Stichting; de Maaskei; de Wijnberg
en de Mutsaersstichting. In dit centrum, dat gevestigd wordt
aan de Beatrixlaan in Weert, zal hiermee een combinatie
tussen onderwijs en zorg tot stand komen. >>

2

Met Eduquaat hebben we op verschillende niveaus regelmatig overleg gevoerd. Samen hebben we ook een
intentieverklaring tot samenwerking op diverse gebieden ondertekend die volgend schooljaar verder uitgewerkt
gaat worden.
En eindelijk is het zomers geworden … tijd om te genieten van onze verdiende rust. Ik wil alle medewerkers
bedanken voor hun inzet voor de kinderen uit Weert en Nederweert gedurende het afgelopen schooljaar.
Ik wens iedereen een goede, ontspannen vakantie toe namens de Raad van Bestuur en de medewerkers van
het bestuurskantoor.
Tot volgend (school)jaar!
René van Strijp,
voorzitter Raad van Bestuur MeerderWeert
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Financiën
Kleine scholen blijven open
Bronnen: nu.nl, poraad.nl

Kleine basisscholen, met minder dan honderd leerlingen, mogen toch open blijven. Dat maakte staatssecretaris
Sander Dekker van Onderwijs onlangs bekend.
De scholen verliezen de komende jaren de extra bekostiging die ze nu nog wel krijgen. Dekker vertelde dat de
zogenaamde kleine scholentoeslag, die nu aan kleine scholen wordt uitgekeerd, de komende jaren zal worden
ingezet om juist fusies en samenwerkingen te stimuleren.
Kleine basisscholen krijgen gemiddeld een groter budget per leerling dan grote scholen. Volgens Dekker staat dat
samenwerking in de weg, omdat scholen er nu financieel op achteruitgaan als ze groter worden.

Wetsvoorstel
De staatssecretaris verwacht in de loop van volgend jaar met een wetsvoorstel te komen. Deze nieuwe vorm van
bekostiging zal naar zijn inschatting niet eerder dan augustus 2016 ingaan.
De Onderwijsraad heeft Dekker recent geadviseerd scholen met minder dan honderd leerlingen met ingang van
2019 te sluiten.
De meeste kleine scholen staan in Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland. In veel gemeenten dáár is minstens
de helft van de basisscholen er één met minder dan honderd leerlingen.

Kritisch
Zowel de politiek als de belangrijkste belangenorganisaties reageren opgelucht op het besluit. Toch zetten vooral
christelijke organisaties ook kritische kanttekeningen.
De staatssecretaris liet weten dat de ondergrens voor basisscholen op 23 leerlingen blijft. De Onderwijsraad
adviseerde de staatssecretaris eerder dit jaar om die grens te verhogen naar 100 leerlingen.
Dat zou het einde betekenen voor ruim 1300 basisscholen. Dekker neemt dat advies echter niet over.
Wel schrapt hij de toeslag die kleine scholen nu nog krijgen en gaat die vervangen door een financiële stimulering
om samen te werken.

Gedwongen
Vooral de christelijke partijen hebben er problemen mee. De ChristenUnie vreest dat schoolbesturen hiermee
toch tot een fusie gedwongen worden.
Vakbond CNV Onderwijs voegt toe: “Met een bonus op samenwerken stuurt het kabinet aan op schaalvergroting
en krimpversterking. Terwijl juist maatwerk en een regionale aanpak van de gevolgen van krimp de oplossing is”,
aldus voorzitter Helen van den Berg.

Besturenraad en PO-raad
Volgens de Besturenraad, een centrum voor christelijk onderwijs, bestaat er nog veel onzekerheid over de
nieuwe invulling van de toeslag. “Het is van belang dat de herkenbaarheid van verschillende scholen blijft’’, zegt
voorzitter Wim Kuiper.
De PO-Raad (primair onderwijs) is overwegend positief over de plannen van Dekker, maar wat betreft de
organisatie mag het nog wel een stap verder. Het verruimen van de fusietoets, waarmee samengaan dus
makkelijker is, mag van de PO-Raad zelfs helemaal afgeschaft worden. Het belemmert scholen en besturen
namelijk om samen te werken.
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Personeel
Primaire arbeidsvoorwaarden gedecentraliseerd
Lobby PO-Raad succesvol
Bron: PO-Raad

De PO-Raad mag voortaan namens de schoolbesturen in het primair onderwijs onderhandelen over de
primaire arbeidsvoorwaarden: het loon van hun werknemers. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer
stemde voor een motie om de primaire arbeidsvoorwaarden te decentraliseren. De PO-Raad zet zich daar al
jaren voor in.
“Om een goede CAO met moderne arbeidsvoorwaarden af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat de onderhandelingen over de lonen en de andere arbeidsvoorwaarden in één hand komen. De splitsing waar we al jaren
mee zitten is onhandig en past niet bij een moderne CAO”, aldus Simone Walvisch, vice-voorzitter van de
PO-Raad. Het totale arbeidsvoorwaardenpakket kan dan namelijk op elkaar afgestemd worden.
Tot nu toe mocht de PO-Raad namens de werkgevers in het primair onderwijs alleen onderhandelen met de vakbonden over de secundaire arbeidsvoorwaarden. De onderhandeling over de primaire arbeidsvoorwaarden was
nog altijd een zaak van de verantwoordelijke bewindspersoon met de vakbonden. Sinds 2009 is er op dat front
niets gebeurd.

PO-Raad voorzichtig positief over sociaal akkoord
Bron: PO-Raad

Het door sociale partners en kabinet bereikte sociaal akkoord bevat een aantal zaken dat van belang is voor het
primair onderwijs. Het uitstellen van de bezuinigingen voor 2014 is daarbij van groot belang. Het kan betekenen
dat er in 2014, vijf jaar na de laatste bescheiden loonsverhoging, weer wat ruimte ontstaat voor de medewerkers
in het primair onderwijs. De PO-Raad zou dit van harte toejuichen. Maar het is nog niet zeker omdat het definitieve besluit na de zomer moet worden genomen. Voor de scholen is vooral de vraag of er in de bekostiging
ruimte wordt gegeven voor loonsverhoging.
In onze sector zal ook moeten worden gesproken over de bekostiging van het derde WW-jaar, maar het is wel
afhankelijk van de decentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden wie dat gesprek dan met de bonden voert.
Door onze constructie van een participatiefonds en bovenwettelijke uitkeringen is in het primair onderwijs de
situatie nog wat complexer.
De voortgaande flexibilisering beperken of stoppen, is ook een thema dat in het onderwijs een rol speelt. Ook in
het primair onderwijs worden steeds meer werknemers via flexibele constructies ingehuurd. In de sector primair
onderwijs kan daarover de komende tijd ook worden gesproken. Daarbij speelt vanzelfsprekend ook de vraag
waarom schoolbesturen vaker voor pay-rolling en uitzendwerk kiezen. Voor scholen met bedrijfseconomische
problemen is reorganiseren nu vaak langdurig en duur, met forse onzekerheden die jaren kunnen duren.
Precies zoals in het sociaal akkoord staat, zullen veranderingen in die regels hand in hand kunnen gaan met
minder gebruik van flexibele arbeidsrelaties.
In het akkoord wordt gesproken over beperking van de pensioenopbouw en over de wenselijkheid om de
premies te verlagen. Beide nastrevenswaardige doelen, maar deze moeten nog wel in overleg met de bonden
worden bereikt. De overheidswerkgevers willen al een hele tijd over een nieuwe pensioenregeling praten.
De PO-Raad hoopt dat een modernisering van de ABP regeling door dit akkoord eindelijk vorm zal krijgen.
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Personeel
Schoolleidersregister PO

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De nieuwe beroepsvereniging Schoolleidersregister PO maakt zich sterk voor de verdere professionalisering
van schoolleiders en het bewaken, stimuleren en borgen van de kwaliteit van de schoolleiders. Dit begint met
de verplichte registratie van bekwaamheid en bekwaamheidsonderhoud in een schoolleidersregister.
Dit schoolleidersregister bouwt voort op de kennis en ervaring van de NSA en is vanaf juni 2013 operationeel.
Voormalig Tweede Kamerlid Ursie Lambrechts is benoemd tot bestuursvoorzitter van Schoolleidersregister PO.
Lees verder...

Werknemer krijgt na twee jaar al vast contract
Bron: HR Rendement

Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord afspraken gemaakt over een nieuwe balans
tussen flexibiliteit en zekerheid. Dat moet ervoor zorgen dat flexwerkers sneller zekerheid krijgen over hun baan.
Daarom wordt de ketenbepaling verkort en mag geen proeftijd meer worden opgenomen in contracten van zes
maanden of korter. Lees verder...

Vanaf 2016 betaalt werknemer ook WW-premie
Bron: HR Rendement

In het sociaal akkoord zijn afspraken gemaakt om de WW te herordenen. Dit houdt onder meer in dat
werkgevers en werknemers in de toekomst samen het publiek gefinancierde deel van de WW moeten betalen.
Ook veranderen de duur en de opbouw van de WW. De maatregelen worden vanaf 2016 doorgevoerd.
Lees verder...

Lagere opbouw voor een pensioenuitkering
Per 1 januari 2015 komt er een beperking van het pensioensparen. Dit is nodig, omdat werknemers steeds langer
doorwerken en een hogere levensverwachting hebben. Hierdoor sluit de bestaande pensioenwetgeving niet meer
helemaal goed aan op de werkelijkheid. Onlangs heeft staatssecretaris Weekers van Financiën een wetsvoorstel
naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de maatregelen voor het pensioensparen verder zijn uitgewerkt.
Staatssecretaris Weekers heeft onlangs het voorstel Wet verlaging maximumopbouw en premiepercentages
pensioenen en maximering pensioengevend inkomen (pdf) ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel zijn de
pensioenmaatregelen uit het sociaal akkoord uitgewerkt. Het wetsvoorstel treedt per 1 januari 2014 in werking,
maar de onderstaande maatregelen gaan pas per 1 januari 2015 in.
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Maximumopbouwpercentages beperkt
Voor de pensioenen die via de werkgever lopen (de zogenoemde tweede pijler) is het uitgangspunt van het
wetsvoorstel dat werknemers na 40 jaar pensioenopbouw een bepaald pensioen moeten kunnen bereiken.
Bij een middelloonregeling bedraagt dat pensioen maximaal 70% van het gemiddelde loon en bij een
eindloonregeling maximaal 62% van het eindloon. Deze percentages gelden als de pensioenuitkering ingaat
bij het bereiken van de pensioenrechtleeftijd. Die ligt vanaf 2014 op 67 jaar en wordt daarna gekoppeld aan de
levensverwachting.
Het maximumopbouwpercentage per dienstjaar wordt dan bij middelloonregelingen 1,75% (nu: 2,25%) en bij
eindloonregelingen 1,55% (nu: 2%). Ook voor pensioenen die zijn gebaseerd op een beschikbare premieregeling
worden vergelijkbare maatregelen genomen.

Bovengrens aan pensioengevend loon
Bron: HR Rendement

Er komt ook een bovengrens aan het pensioengevend loon: werknemers mogen per 1 januari 2015 niet meer
fiscaal vriendelijk pensioensparen over het deel van hun jaarloon dat boven de € 100.000 uitkomt. De sociale
partners hebben tot 1 juni 2013 de tijd om met alternatieven voor of aanvullingen op de voorgestelde maatregelen
te komen. Hiervoor wordt een werkgroep in het leven geroepen waaraan werkgevers- en werknemersorganisaties, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën deelnemen.

Werkkostenregeling
MeerderWeert voert de werkkostenregeling pas per 1 januari 2015 in, in plaats van de eerder genoemde
datum van 1 januari 2014. Landelijk is er uitstel verleend om de regeling in te voeren, MeerderWeert maakt
daar gebruik van.
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Nieuws van de GMR
Medezeggenschap
Dit schooljaar neemt de GMR afscheid van verschillende leden. Bij de ouders is de reden dat kinderen naar
het vervolgonderwijs gaan, leerkrachten gaan met pensioen of maken promotie.
Graag wil ik de vertrekkende ouders (Harald Tennissen en Fer Roost) en de leerkrachten (Peter Tennissen,
René Bocken, Truus de Munnik en Ans Hermans) hartelijk danken voor hun bijdrage in de afgelopen jaren.
Peter, René en Truus wens ik toe dat ze in goede gezondheid, samen met hun dierbaren, lang kunnen genieten
van hun pensioen. Ans wens ik veel succes in haar nieuwe rol.
Kijkend naar volgend jaar willen we onder meer een vervolg geven aan de invulling van onze thema-avond
afgelopen april. Een spreker van CNVO verschafte op een praktische en prettige manier inzicht in allerlei zaken
rondom medezeggenschap. Waar heb je wel of niet instemming over? Wat is ieders rol? Wat gebeurt er,
bijvoorbeeld, als een MR of GMR geen instemming verleent?
Komend najaar willen we dezelfde spreker van CNVO inzetten in meerdere sessies. Naast alle MR-leden
willen we ook de directeuren uitnodigen. Om de sessies interactief te houden zijn er per groep maximaal
twintig deelnemers.
In het woord medezeggenschap ligt besloten dat het niet alleen gaat om meepraten en meebeslissen.
Medezeggenschap is iets dat je samen doet: bestuur met GMR, en een directeur met zijn of haar MR.
Gezamenlijk deelnemen aan deze sessie zal bijdragen aan een betere invulling van medezeggenschap en
daarmee aan een (nog) beter beleid en bestuur voor MeerderWeert.
Graag wens ik iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie!
Rex Pyka, voorzitter GMR MeerderWeert
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De pen is voor…
…Mandy Brentjens,
van bs de Tweesprong in Nederweert-Eind
Werken en leren…..mogelijk of onmogelijk?
Na tien jaar voor de klas staan, vond ik het tijd worden om mezelf verder te gaan ontwikkelen.
In juli 2011 kreeg ik te horen dat ik de lerarenbeurs toegewezen had gekregen. Ik begon vol enthousiasme aan
de Master SEN bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Ik heb gekozen voor de richting Leren. Hiermee kon ik
me specialiseren op het gebied van remedial teaching. Ik heb onderwijseenheden gevolgd op taal/leesgebied,
autisme, communicatie, sociaal emotionele ontwikkeling en rekenen. Gezien mijn interesse voor het vak rekenen
heb ik alle drie de onderwijseenheden op rekengebied gevolgd. In de toekomst wil ik me graag nog verder gaan
specialiseren op rekengebied.
Vele avonden stapte ik na het werken in mijn auto om vervolgens richting Eindhoven te koersen. Zelf terug in
de schoolbanken na tien jaar, was een uitdaging en absoluut weer even wennen. Naast het volgen van de onderwijseenheden moest ik zes toetsen maken. Ik moest een professioneel ontwikkelplan, een casus, een betoog en
een artikel schrijven. Daarnaast heb ik een praktijkgericht onderzoek gedaan. Tot slot moest ik een symposium
verzorgen. Reflecteren staat centraal tijdens de opleiding, dit heb ik als zeer waardevol ervaren. Kritisch kijken
naar mezelf maar ook op metaniveau denken en reflecteren. Het heeft tot nieuwe inzichten geleid.
Het volgen van de opleiding is niet alleen positief geweest voor mijn functie als leerkracht.
Ik ben namelijk, na het volgen van de opleiding, een eigen bureau gestart. Sinds 1 mei 2013 is DOETERTOE een
feit. Dankzij de opleiding kan ik nu leerlingen gaan begeleiden die extra ondersteuning nodig hebben. Dit ga ik
één dag per week doen. Wat een uitdaging!
Dankzij de lerarenbeurs kon ik een opleiding volgen. Ik heb er hard voor moeten knokken, maar het is absoluut
de moeite waard geweest. Ik kan het iedereen aanraden, grijp de lerarenbeurs nu het nog kan! Werken en leren
is absoluut mogelijk.
Mandy Brentjens
Basisschool de Tweesprong
Nederweert-Eind
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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.

Over de streep
Met elkaar omgaan op een goede manier. Dat zien we allemaal het liefste. Ook in de klas. Maar op de goede
manier met elkaar omgaan, moet ook geleerd worden.
Kent u het tv-programma ‘Over de streep’? Hierin leren middelbare scholieren elkaar in één dag tijd pas echt
goed kennen door mee te doen aan een Challenge Day; een al twintig jaar beproefde Amerikaanse methode om
onverschilligheid en onbegrip tussen scholieren tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. Laatst zag ik er
weer een fragment van. Het deed me denken aan een traject dat wij met onze groep 8 gelopen hebben.
Een tijdje terug ging het tussen een paar kinderen uit deze groep namelijk flink mis. Een zoveelste incident tussen
enkele was de spreekwoordelijke druppel die de emmer liet over lopen. Dit incident werd een ‘sfeerprobleem’ in
de groep. Wat doe je daar dan mee? Wij hebben er voor gekozen, om met hulp van Thieu van Dael, de sociaalemotionele situatie in de groep samen met de kinderen eens goed onder de loep te nemen en er mee aan de slag
te gaan.
Respect voor elkaar. Elkaars verschillen ook respecteren. Elkaar steunen, samen een groep zijn.
Medeverantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. Dit alles staat aan de basis voor een goede sfeer in de groep.
De kinderen werden zich in een eerste gesprek met Thieu bewuster van elkaar. Na het zien van een filmpje uit
Japan, waarin schoolkinderen voor het eerst diepe geheimen met elkaar deelden, werden enkele basisgevoelens
besproken. In een volgende les gingen we aan de slag met ‘de doos vol gevoelens’. In deze doos komen de vier
basisgevoelens aan bod: boos, bang, blij en verdrietig. Kinderen bespraken naar aanleiding van kaarten soortgelijke situaties waarin zij de betreffende gevoelens ervaren hadden.
Toen we deze les wilden afsluiten in een kringgesprek kwam er echter van alles los. Kinderen durfden ‘over de
streep’ te komen. Ze deelden hun diepste geheimen met elkaar. Geheimen die bij hen zelf, maar ook bij anderen,
emoties los maakten. Kinderen voelden zich duidelijk veilig in de groep. Ze durfden zich te uiten. Kinderen
vertelden elkaar zaken die ze nog niet eerder met elkaar gedeeld hadden. Hierbij vloeiden er flink wat tranen.
Schaamte hierover was absoluut niet aan de orde.
Als leerkrachten konden we op dat moment niet veel meer dan naar de kinderen luisteren en er voor ze zijn.
Maar we hoorden zaken waarbij we zelf niet wisten wat we hier mee zouden moeten doen. We zijn immers geen
maatschappelijk werkers, of psychologen. Waarschijnlijk heeft het zo moeten zijn: diezelfde ochtend stond er een
gastles van het Centrum voor Jeugd en Gezin gepland. De medewerkster van het CJG heeft haar gastles direct
aangepast aan de situatie. Ook heeft ze de hulp van een collega ingeschakeld.
Er is inmiddels meer begrip voor elkaar ontstaan. Meer respect voor elkaar. Zijn we er dan nu? Nee. We blijven
er aan werken, met elkaar. Maar we hebben een grote stap vooruit gezet. Over een paar weken gaat groep 8 op
schoolverlaterskamp. Als groep.
Anke van Laer, BS de Bongerd.
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Tweede MeerderWeert Tennismiddag
Op woensdag 5 juni jl. vond de tweede MeerderWeert tennismiddag plaats. Op de banen van TC Weert-Oost is
die middag menige zweetdruppel gelaten… De zon deed goed mee en de sfeer was opperbest.
Een erg geslaagde middag!
De zestien deelnemers hebben ieder drie wedstrijden gespeeld. Er werd fanatiek getennist. Net als de vorige
keer was Het Palet met de grootste afvaardiging aanwezig. En net als vorig jaar heet de winnaar van deze tweede
MeerderWeert Tennismiddag: JOS COOLEN!
Het zal toch niet zo zijn dat hij een derde keer als winnaar uit de bus komt?
Tot die tijd allemaal flink blijven oefenen en… we hopen dat er meer (nieuwe) talenten in de startblokken staan.

Ook op het terras werd geserveerd…

37
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Basisschool Sint Franciscus verwelkomt:
Hoera Kindercentra!
Op 3 juni jl. was het zover: Hoera Weert startte in het gebouw van basisschool Sint Franciscus van Laar
een kindercentrum. In de periode ervoor is er hard gewerkt om het gebouw helemaal klaar te maken voor
kinderopvang voor 0-4 jarigen en voor de voor- en naschoolse opvang. Het resultaat is prachtig!

De schitterende ruimte

Het oudste en het jongste kind
verrichtten de opening
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Teacher4Teachers reis naar Kenia
In de meivakantie ben ik tien dagen met Teachers4Teachers naar Kenia geweest. T4T is een organisatie van
vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen op een inspirerende en motiverende
manier, samen met de Kenianen.
Met een groepje leerkrachten heb ik twee keer een tweedaagse workshop verzorgd die helemaal in het teken
stond van rekenonderwijs. We zijn beide workshops gestart met ‘to meet’ om de Keniaanse collega’s beter te
leren kennen en ze wat te vertellen over ons en het onderwijs in Nederland. Daarna hebben we ons gericht op
‘to connect’ door in gesprek te gaan met de Keniaanse collega’s. Het is bijzonder om te zien dat ze tegen dezelfde
problemen aanlopen in het rekenonderwijs. We zijn geëindigd met ‘to learn’. We hebben enorm veel van elkaar
geleerd door ideeën uit te wisselen en samen te zoeken naar oplossingen.
De Kenianen zijn gek op energizers. We hebben tijdens de workshops dus veel reken-energizers aangeboden.
Tijdens de reis hebben we de kans gekregen om Kenia te ontdekken. We hebben van de Afrikaanse cultuur
kunnen proeven en zijn op safari geweest! We hebben ontzettend mooie momenten beleefd in Kenia. Het was
geweldig! Een fantastische ervaring!
Voor meer informatie over T4T en verhalen over de reizen naar Kenia kijk op www.teachers4teachers.nl
Esther Claessens
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Van de redactie
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
VERSCHIJNT OP 4 oktober 2013
KOPIJ INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG
9 september 2013 BIJ DE REDACTIE

Agenda
Juli 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.

1 juli t/m
9 augustus
woensdag 3

ZOMERVAKANTIE
harde sluitingsdatum
personele mutaties

Augustus 2013
donderdag 15

harde sluitingsdatum
personele mutaties

September 2013
zondag 15

harde sluitingsdatum
personele mutaties

Zwaaien en
handen schudden
We feliciteren Truus Bormans en Mieke Hurxkens van de Firtel, Marly Brouns van bs
Leuken en Marjan Verstappen en Marie-Anne Hennissen-Delnooz van de Odaschool
met hun 40-jarig onderwijsjubileum!
We feliciteren Agnes van Brussel van de Kerneel met haar 25-jarig onderwijsjubileum!
We nemen afscheid van Gonnie Uneken van de Bongerd, Riny Vossen-Vullers van
Budschop, Rini Quax van de Kerneel, Mart van de Kruijs van bs Leuken, René Bocken
van de Odaschool en Dineke Sprong van SBO Het Palet.
We wensen hen alle goeds voor de toekomst!

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

Alle mededelingen in
deze nieuwsbrief
worden officieel geac
ht en dienen als
zodanig gelezen te wo
rden.
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