
Met enige trots presenteren we onze eerste  
digitale nieuwsbrief. Het is nog even zoeken 
welke vorm het beste past bij de steeds  
variërende inhoud. De bedoeling is dat we tot 
een overzichtelijke en definitieve rubricering van 
de inhoud komen. En dat alles in een vast format 
voor de nieuwsbrief. Omdat we geen nieuws-
brieven van OSG meer krijgen, gaan onze eigen 
MeerderWeert-nieuwsbrieven de meldingen  
over financiën en personeel overnemen.  
De nieuwsbrief verschijnt maandelijks rond de 
15e (met uitzondering van de zomervakantie).

In deze eerste nieuwsbrief leest u welke invloed 
het ‘Convenant Leerkracht van Nederland’ dit 
jaar heeft op uw salaris. Verder vindt u een uitleg 
hoe u vanaf eind januari 2011 kunt inloggen op 
‘Mijn Merces’. Loonstroken en jaaropgaven  
(beginnend met 2011) kunt u voortaan digitaal 
opvragen. Er is ook een uitleg over hoe de 
nieuwe loonstrook eruit ziet en wat er zoal in 
staat. In onze nieuwsbrief treft u mededelingen 
aan over gebeurtenissen, personen of scholen en 
er is een MeerderWeertkalender met belangrijke 
data in de looptijd van de nieuwsbrief.

Om het milieu (en kosten) te sparen adviseren 
we de nieuwsbrief niet uit te printen. U kunt hem 
opslaan in een aparte digitale map. Daar vindt u 
hem gemakkelijk terug om nog eens na te lezen.

Het bestuur, de bovenschoolse directie  
en de staf wensen alle medewerkers  
van MeerderWeert een gezond,  
voorspoedig en gelukkig 2011 toe!

Een nieuw jaar,  
een eigentijdse 
nieuwsbrief!
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nwsbrf
Digitale nieuwsbrief nr. 1 
MeerderWeert  



Convenant  
leerkracht van  
Nederland 
 
Op 1 juli 2008 is het Convenant Leerkracht 
van Nederland gesloten door de sociale 
partners in het onderwijs en de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het convenant is tot stand gekomen op basis van 
de volgende overwegingen.

•		De	kwaliteit	van	het	onderwijs	en	de	voort-
durende verbetering daarvan staan hoog op  
de agenda. Goed onderwijs is van groot belang 
voor onze samenleving, cultuur en economie. 
De inspanningen van de gehele onderwijssector 
zijn dagelijks gericht op het geven van goed,  
en zo mogelijk, beter onderwijs. 

•		Het	tekort	aan	leraren	en	schoolleiders	PO	
neemt de komende jaren toe. Naar onderwijs-
sectoren zullen er verschillen zijn in de mate  
en de vorm waarin het lerarentekort zich  
manifesteert. Aangezien leraren cruciaal zijn 
voor het verzorgen van onderwijs, vormt het 
oplopende tekort een toenemende bedreiging 
voor de kwaliteit van ons onderwijs. 

•		De	aanpak	van	het	lerarentekort	vraagt	de	 
gezamenlijke aandacht van sociale partners en 
de minister van OCW, gericht op versterking 
van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het 
beroep van leraar.  
Sociale partners en de minister van OCW 
spreken daarom in dit convenant instrumenten 
af waarvan de resultaten bij de leraar  
terechtkomen. 

•		Door	het	lerarentekort	kan	druk	ontstaan	op	
de kwaliteit van ons onderwijs. Sociale partners 
en de minister van OCW zullen ten aanzien van 
de realisatie van de afspraken uit dit convenant 
de komende periode nauwgezet de vinger aan 
de pols houden. 

•		Met	de	instrumenten	uit	dit	convenant	is	een	
extra investering gemoeid, die bovenop de 
reguliere arbeidsvoorwaardenruimte komt  
die het kabinet jaarlijks beschikbaar stelt  
voor de algemene salarisontwikkeling in  
de onderwijssectoren. 

Aanvullend op de belangrijke impuls die dit 
convenant geeft aan de aanpak van het dreigende 
lerarentekort, zullen partijen zo nodig tot nadere 
initiatieven komen. 
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Financiën



Inkorting  
salarislijnen 
 
In het convenant zijn de algemene afspraken 
gericht op het aantrekkelijker maken van  
het beroep leraar. Een van de afspraken  
betreft de inkorting van de salarislijnen  
en de verhoging van het maximumsalaris.  
Op basis hiervan vond per 1 januari 2011 
hierop een wijziging plaats.

Wat betekent dit voor u?
•			De	salarisschalen	voor	leraren	(LA,	LB,	LC,	LD	

en LE) worden per 1 januari 2009 ingekort van 
18 naar 17 jaar; per 1 januari 2010 naar 16 jaar 
en per 1 januari 2011 naar 15 jaar. 

•				Dit	betekent	dat	leraren	op	1	januari	2009,	 
1 januari 2010 en 1 januari 2011 worden in-
gepast in de nieuwe salarisschalen die per die 
datum gelden. Dit zorgt ervoor dat voor het 
merendeel van de leraren vanaf die datum een 
hoger salaris geldt. Daarnaast wordt eerder  
het maximumsalaris bereikt. 

 Voorbeeld (op loonpeil 1 
augustus 2007): 
Een leraar is acht jaar werkzaam in het basis-
onderwijs en ontvangt in december 2008 het 
schaalbedrag e 2591,- (schaal LA, salarisnummer 
8). Op 1 januari 2009 wordt zijn salaris vast-
gesteld op e 2615,- (schaal LA, salarisnummer 
8). Op 1 augustus 2009 ontvangt hij de jaarlijkse 
periodieke verhoging en geldt voor hem vanaf 

die datum het schaalbedrag e 2672,- (schaal LA, 
salarisnummer 9). 

Per	1	januari	2010	wordt	het	salaris	vastgesteld	
volgens het schaalbedrag e 2700,- (schaal LA, 
salarisnummer 9). Op 1 augustus 2010 ontvangt 
hij de jaarlijkse periodieke verhoging en geldt 
voor hem vanaf die datum het schaalbedrag  
e 2767,- (schaal LA, salarisnummer 10). 
Per	1	januari	2011	wordt	het	salaris	vastgesteld	
volgens het schaalbedrag e 2805,- (schaal LA, 
salarisnummer 10). Op grond van de huidige 
salarislijnen zou de leraar op 1 augustus 2018 het 
maximumsalaris bereiken. Door de verkorting 
van de salarislijnen bereikt hij op 1 augustus 2015 
het maximum-salaris. 

De nieuwe salarisschalen worden zo ingericht  
dat naar mate de leraar langer werkzaam is,  
de salarisstappen (vanaf de vijfde periodiek) 
steeds groter worden.

Het complete overzicht van de schalen met 
salaris- en periodiekbedragen op grond van het 
Convenant Leerkracht Nederland per 1 januari 
2009, 2010 en 2011 kunt u nalezen in bijlage A2a 
van	de	CAO	PO	2009.
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Salarisspecificatie 
digitaal

Vanaf eind januari 2011 kunt u uw salaris-
specificatie digitaal inzien via het webportaal 
‘Mijn Merces’. In het portaal vindt u al uw 
salarisspecificaties (vanaf januari 2011). Na afloop 
van het kalenderjaar 2011 geldt dat ook voor de 
jaaropgave 2011. Van de jaaropgave 2010 ontvangt 
u nog een papieren exemplaar van OSG.

Hebt u géén e-mailadres bij MeerderWeert?  
Dan krijgt u de salarisspecificaties op papier  
thuis toegestuurd.

Meer informatie
Hebt	u	vragen?	Stel	ze	gerust	aan	de	afdeling	PZ.	 
Bij	voorkeur	per	e-mail:	psa@meerderweert.nl.	

We vertrouwen erop dat we u hiermee correct 
en voldoende geïnformeerd hebben.

4

Personeel

Inloggen
Vanaf	eind	januari	2011	kunt	u	inloggen	op:	 
www.merces.nl. Hier volgt een korte instructie over  
hoe het werkt.

Uw persoonlijke gegevens om in te loggen zijn:
Werkgeversnummer	 :	50819
Inlognaam	 :	e-mailadres	school	
Het e-mailadres dat u van  
uw werkgever hebt gekregen	 :	e-mailadres	school

De inlognaam en het e-mailadres die u 
gebruikt zijn dezelfde, en zijn beide gelijk aan 
het e-mailadres dat u gebruikt op de school 
waar u werkt. Werkt u op meerdere scholen  
en hebt u zodoende meerdere e-mailadressen? 
In dat geval moet u uw inlognaam en 
e-mailadres opvragen. U kunt namelijk maar 
met één e-mailadres inloggen. U kunt dit 
opvragen via: psa@meerderweert.nl.

Uw wachtwoord wordt automatisch door het 
systeem aangemaakt als u de procedure volgt uit de 
instructie. U ontvangt via uw e-mail automatisch het 
gegenereerde wachtwoord. Nadat u éénmaal hebt 
ingelogd, wijzigt u dit in een persoonlijk wachtwoord. 
Dit wachtwoord dient minimaal 6 karakters te zijn. 
Bij	de	eerste	keer	inloggen	wordt	u	gevraagd	akkoord	
te gaan met de voorwaarden die onder andere zijn 
verbonden aan het gebruik van ‘Mijn Merces’.  
Als u akkoord gaat, vinkt u de checkbox aan.  
U geeft daarmee aan dat uw salaris-specificatie  
op deze manier mag worden aangeleverd. 

Met het webportaal ‘Mijn Merces’ en de digitale 
salarisspecificatie en jaaropgave, zetten we weer 
een stap verder in het realiseren van personele 
voorzieningen. Het toont aan dat we ons blijven 
inspannen om ons te verbeteren. Uiteraard bent u 
degene die bepaalt of wij hierin slagen. We horen 
graag of er zaken anders of beter kunnen of moeten!






































 



 








  
  
  
  









 
 




 



 
















 
 
 
 
 











 



 















 
 
 


 




 



 














 









 





 



 

















 
 
 
 
 
 






 



 





















 
 
 




 



 


















 
 
 
 
















































































































































































































































































































































































































 

























Zwaaien en  
handen schudden

We nemen afscheid van  
Rob van de Kerkhof van basisschool Leuken en 
van Jan Vaes	van	De	Bongerd.	Zij	gaan	met	FPU.	

Wij danken hen voor hun inzet voor MeerderWeert 
en wensen hen alle goeds voor de toekomst! 

Felicitaties	voor	40	dienstjaren	 
in	het	onderwijs	gaan	naar:
Udo Kooijmans	van	Aan	de	Bron
Frits Steuten en Hub Verdonschot van De Kerneel.
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Watskeburt

Agenda
JANUARI 2011 
dinsdag	 18	 Directeurenraad	in	‘t	Blaakven
vrijdag  21  Uiterste inleverdatum vaststellings- 

formulier Kastelling aan OSG
maandag  24  Gemeenschappelijke Medezeggen- 

schapsraad	op	De	Bongerd
donderdag  27  Agendacommissie directeurenberaad; 

uiterste inleverdatum agendapunten
zaterdag  29  Uitgave WTV Magazine;  

advertentie De Tweesprong

FEBRUARI 2011 
woensdag  2 WSNS directieraad
maandag		 7	 Bestuursvergadering	op	bestuurskantoor
maandag  7  Harde inleverdatum kopij  

WTV	magazine	-	De	Firtel	
woensdag  9 leerlingenzorg
vrijdag		 11	 Directeurenraad	in	‘t	Blaakven
dinsdag  22  Gemeenschappelijke Medezeggen- 

schapsraad op de ODAschool
donderdag 24 Intervisie
zaterdag  26  Uitgave WTV Magazine;  

advertentie	De	Firtel

Colofon
Tekst Stichting Meerderweert
Vorm twoforyou

Voor vragen of suggesties omtrent de administratieve  
ontwikkelingen	kunt	u	contact	opnemen	met:
Ineke Doré, stafmedewerker HRM
i.dore@meerderweert.nl 
Henry Slaats, Controller
h.slaats@meerderweert.nl


