
We zijn weer begonnen! Hopelijk ben je gezond gebleven, 
heb je even afstand kunnen nemen en heb je, ondanks het 
wat mindere weer, toch genoten en kunnen ontspannen. 
Een nieuw jaar wacht om er vol tegenaan te gaan.

Ongelofelijk hoe vlug je vergeten bent dat het pas nog 
vakantie was. Na een paar dagen ben je alweer gewend aan 
je nieuwe klas en heb je bepaald hoe je ze gaat aanpakken. 
Je voorganger(s) droegen aan je over hoe deze leerling zich 
in deze groep handhaaft en je hebt alle ‘gebruiksaanwij-
zingen’ erbij gekregen. Dat leidt tot het maken van goede 
afspraken met alle leerlingen en met de groep als geheel. 
Als alle afspraken met de kinderen zijn vastgelegd, begint 
het nieuwe schooljaar pas weer echt te lopen. 
We spannen ons in om de aan ons toevertrouwde 
kinderen klaar te stomen voor de maatschappij.

Wat een verschil met hoe de meesten van ons in het 
verleden zijn opgeleid. Een klas in de jaren 60 was toen 
een homogene groep van gelijkgestemde kinderen (wat er 
niet in paste ging naar LOM, ZMOK, Mytyl of ander 
Speciaal onderwijs).  >>
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Goed uitgerust aan de slag

Tegelijkertijd met het 
verschijnen van deze nieuws-brief sluit de inzendtermijn van de mini-enquete over de nieuwsbrief. De uitwerking ervan zie je binnenkort op de website. Ook de winnaar van de Irischeque wordt dan bekendgemaakt.

Iedereen die heeft mee-gedaan bedanken we voor de moeite! 



De ‘normale’ kinderen uit klas 6a gingen naar de 
ambachtsschool en de ‘spinazieacademie’ (huishoud-
school). De kinderen uit klas 6b gingen naar de mulo, 
de mms, de hbs of het gymnasium.
Met de komst van de Mammoetwet in 1968 werden 
dat respectievelijk VMBO, MAVO, HAVO, Atheneum 
en Gymnasium. Daarna volgden nog verfijningen in 
het systeem en de studiehuizen ontstonden. 
Alleen de namen veranderden, maar de aanpak 
bleef klassikaal en dus gelijk voor alle leerlingen.

Anno nu is daar met ‘passend onderwijs’ een eind 
aan gekomen. Alle kinderen krijgen een programma 
dat zoveel mogelijk op hun individuele mogelijkheden 
is afgestemd. Dat heeft het beroep van leerkracht 
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veel zwaarder gemaakt. Vlak ook niet de grote 
administratieve verantwoording uit. Ouders van nu 
zijn kritischer en de autoriteit en het aanzien van de 
leerkracht is gedaald. 

In dat krachten- en spanningsveld moeten we ons 
beroep uitoefenen en ons iedere keer opnieuw 
inzetten om met de veranderde eisen mee te gaan. 
Daarom is het belangrijk dat we, in de dubbele 
betekenis van het woord, goed uitgerust aan het 
schooljaar beginnen: kinderen hebben er recht op!

René van Strijp,
voorzitter Raad van Bestuur

MeerderWeert in beweging

MeerderWeert Tennis
Wie heeft er zin om een middag samen met collega’s 
van MeerderWeert te gaan tennissen? We denken dan 
aan een woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in 
oktober of november. Dit is natuurlijk afhankelijk van 
de animo die er is.

Je wilt je ook wel eens sportief meten met je collega’s 
of vind je het leuk om lekker een balletje te slaan? 
Zoek je racket dan maar vast op en laat mij even 
weten of je meedoet. Wel graag vóór 
12 september a.s.

En … het maakt niet uit of je beginner, ervaren of 
een crack bent!

Bij voldoende belangstelling maken we in september 
bekend hoe de middag eruit gaat zien.

Met vriendelijke sportgroet,
Henry Slaats (h.slaats@meerderweert.nl)
 



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. Aan het 
woord is Jos Coolen, directeur van de Jo-
annesschool in Tungelroy.
 
Binnen MeerderWeert is onze school in Tungelroy 
relatief klein. Aan de school zijn acht leerkrachten 
verbonden en er zijn 73 leerlingen. Binnen onze 
school organiseren we veel activiteiten: van 
sponsorloop tot tuinonderhoud en crea-ochtenden. 
Bij al die activiteiten hebben we hulp nodig van 
vrijwilligers. Om deze vrijwilligers meer te betrekken 
hebben we afgelopen schooljaar een nieuw concept 
ontwikkeld in samenwerking met het Dorpsoverleg 
van Tungelroy en Punt Welzijn.

Het Dorpsoverleg is een afvaardiging van de 
Tungelroyse bevolking die de leefbaarheid in het 
van dorp in stand wil houden. Samen met Punt 
Welzijn zijn ze o.a. verantwoordelijk voor het 
‘Eetpunt’.  Senioren uit Tungelroy kunnen in de 
MFA (waarin ook de school is ondergebracht) 
iedere dinsdagmiddag tegen een kleine vergoeding 
gezamenlijk de maaltijd nuttigen. Punt Welzijn 
constateerde op enig moment dat er steeds minder 
senioren naar het ‘Eetpunt’ kwamen. Hierdoor kwam 
het voortbestaan ervan in gevaar.

73

Als school kregen we te maken met het feit dat we 
steeds meer moeite hadden om vrijwilligers te vinden 
die ons konden helpen met de crea-ochtenden die 
we organiseren. Samen met het Dorpsoverleg en 
Punt Welzijn ontstond het volgende idee. Leerlingen 
vragen hun opa’s en oma’s om te komen helpen 
tijdens de crea-ochtenden waarna we samen: opa’s, 
oma’s, leerlingen en leerkrachten lunchen bij het 
‘Eetpunt’. Punt Welzijn zorgde voor extra soep voor 
de kinderen en de school zorgde voor een lekker 
toetje.

Vervolgens hebben we samen met de kinderen 
een ‘plan de campagne’ gemaakt. De respons 
was overweldigend. Bijna alle opa’s en oma’s van 
Tungelroy meldden zich aan om te helpen en ze 
bleven ook eten! Het was geweldig om te zien 
hoe opa’s en oma’s de kinderen hielpen en hoe de 
kinderen dat op hun beurt bij de opa’s en oma’s 
deden. De foto’s op onze website laten dat mooi zien.

Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning was 
dat wij voor de crea-ochtenden genoeg hulp hebben, 
dat het ‘Eetpunt’ voldoende aanmeldingen heeft 
om door te gaan en dat het Dorpsoverleg zich kan 
profileren met een prima initiatief. 
Zo zie je maar weer waarin een klein dorp 
groot kan zijn! 



Nieuws van de 
GMR

Wisseling van de wacht

Tijdens een bijeenkomst van de GMR juni 
jl., nam ik de voorzittershamer over van 
Eric Baetsen. We namen afscheid van hem 
en van de leden Angeliek Salimans en Mar-
lie Konickx. De GMR is hen dank verschul-
digd voor hun jarenlange inbreng!

Ik ben sinds 2008 lid van de GMR, de laatste tijd was 
ik vice-voorzitter. Onze zoon (8) en onze dochters 
(12 en 10) zijn leerlingen op De Firtel in Stramproy. 
Voor de oudste geldt de verleden tijd omdat ze onder- 
tussen aan het voortgezet onderwijs is begonnen.

Met de invulling van het bovenschools management 
en de overgang naar het toezichtmodel, zijn in feite 
nog geen twee jaren hetzelfde geweest voor de GMR. 
Uiteraard zijn er ook wel ieder jaar terugkerende 
onderwerpen. Ik zie het als een uitdaging om, onder 
de gegeven omstandigheden van krimp en een terug-
tredende overheid, onderwijs te blijven bieden van 
hoge kwaliteit. Maar ook onderwijs waar kinderen én 
leerkrachtenplezier aan beleven.

Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst van 
MeerderWeert en naar de positieve rol die de GMR 
hierin wil spelen. Ik weet mij gesteund door een 
betrokken GMR. Het penningmeesterschap blijft 
in de vertrouwde handen van Truus de Munnick, 
Ans Hermans wordt secretaris en Sandra Heijnen 
is de vice-voorzitter.

Het komende jaar zal de rode draad onder meer zijn 
het invullen van de nieuwe structuur met de Raad 
van Toezicht. De relatie tussen GMR en Raad van 
Bestuur (tot en met 2011 nog Directie) was open en 
steeds professioneler. Ik heb vertrouwen in de rol 
van de Raad van Toezicht. De GMR heeft een wezen-
lijke bijdrage geleverd in de selectieprocedure van de 
leden.

In een volgend nieuwsbrief brengen we de GMR graag 
verder voor en over het voetlicht.

Rex Pyka, voorzitter GMR
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Personeel

Reiskosten woon-werkverkeer

De personeels- en salarisadministratie heeft voor 
de zomervakantie aan alle vaste medewerkers 
een mail gestuurd met daarin vermeld de op dat 
moment bekende:

Aantal werkdagen
Aantal kilometers (enkele reis woon-werkadres)

We vroegen deze gegevens te controleren en door 
te geven als er wijzigingen zijn. Met deze e-mail is 
het jaarlijks invullen van het formulier ‘reiskosten 
woon-werkverkeer’ komen te vervallen.
Ben je in vaste dienst maar heb je de genoemde 
mail niet ontvangen?
Geef dit dan even door aan de personeels- en 
salarisadministratie: psa@meerderweert.nl.

Wijziging vergoedingen IPAP-verzekering Loyalis

Medewerkers van MeerderWeert die een IPAP-
verzekering bij Loyalis hebben afgesloten, hebben dit 
conform een semicollectief contract. Per 1 juli 2012 
heeft Loyalis een wijziging doorgevoerd in de 
vergoedingen vanuit dit contract. Bij semicollectieve 
contracten zal er alleen nog maar een vergoeding 
plaatsvinden indien er sprake is van een curatief traject. 
De vergoeding voor preventieve trajecten is komen 
te vervallen. Daarnaast vergoedt Loyalis ook geen 
zorggerelateerde trajecten meer, met uitzondering van 
psychisch gerelateerde trajecten. De behandelaar dient 
dan wel te beschikken over een NIP-registratie. 
Meer informatie over de NIP-registratie is terug te 
vinden op www.psynip.nl.
 

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! …

In de zomervakantie is het gebouw van 
De Kerneel in Nederweert aangepast om 
ruimte te bieden aan het Integraal Kindcen-
trum (IKC). 
Op vrijdag 21 september om 18.00 uur is de 
feestelijke opening.

Basisschool De Kerneel en Bobo Kindercentra wer-
ken in Nederweert al een hele tijd samen. Door deze 
samenwerking is er een voorziening ontstaan waar 
kinderen op een natuurlijke en vloeiende manier hun 
dag doorbrengen. Er worden doorlopende dagarran-
gementen geboden voor kinderen van 0-13 jaar met 
volop ontwikkelingskansen. Er zijn integrale buiten-
schoolse mogelijkheden om kinderen deel te laten 
nemen aan sport-, cultuur- of verenigingsactiviteiten. 
 
De Kerneel, daar kom je samen tot bloei!
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Declaraties

We ontvangen op het bestuurskantoor van 
MeerderWeert diverse declaraties van medewerkers. 
Uit reacties blijkt dat er onduidelijkheid bestaat over 
het moment van uitbetaling van deze declaraties. 
Dit is afhankelijk van de afdeling die de declaratie 
verwerkt.  

• PSA
De afdeling PSA verwerkt declaraties die fiscale 
gevolgen hebben. De meest voorkomende is de 
‘Declaratie zakelijke reizen’. De declaraties die, na de 
goedkeuring van je directeur, ontvangen worden voor 
de 15e kalenderdag van de maand, worden diezelfde 
maand via de salarisbetaling uitbetaald. Is de 
aanlevering na de 15e kalenderdag dan ontvang je de 

declaratie pas de volgende maand via de salaris-
betaling. 
 
• FZ
De afdeling FZ verwerkt declaraties die geen fiscale 
gevolgen hebben. Hieronder valt de ‘Declaratie ove-
rige kosten’ die gebruikt wordt om o.a. materialen, 
leermiddelen, voorgeschoten kosten en VOG-kosten 
te declareren. Na ontvangst van de, door je directeur 
goedgekeurde declaratie, wordt deze geboekt door 
de afdeling FZ. In de regel worden declaraties die, 
in een bepaalde week ontvangen worden, de week 
erna op donderdag uitbetaald. De wekelijkse betaling 
van declaraties en facturen, verwerkt door FZ, 
is standaard gepland op donderdag.

Financiën
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Raad van 
Toezicht op 
sterkte met 
bekwame 
bestuurders
Met de toetreding van de dames Loekie van Maaren-
van Balen(1946) en Rita van Deuren (1962) is de Raad 
van Toezicht van MeerderWeert op volle sterkte. 
Beiden hebben een brede achtergrond op het gebied 
van onderwijs. 

Loekie van Maaren-van Balen was, vóór zij burgemees-
ter was in Weert en Leeuwarden, wethouder van 
onderwijs in de gemeente Haarlem. Ze was onder 
meer bestuurder van diverse adviesorganen voor 
onderwijs waaronder landelijke schooladviesdien-
sten. Ze speelde een prominente rol in de nationale 
Projectgroep Sociale Vernieuwing. “Mijn hart voor 

Rita van Deuren

Loekie van Maaren-van Balen

onderwijs klopt nog steeds, zeker voor basisonder-
wijs. De komende jaren moet MeerderWeert een 
extra professionaliseringsslag gaan maken, waarmee 
we ons dan echt van anderen onderscheiden”, aldus 
de nieuwe toezichthouder.

Rita van Deuren is werkzaam als docent en onderwijs
coördinator in het hoger onderwijs en ook zij heeft 
een zwak voor alles wat onderwijs is. Zij ziet haar 
taak in de Raad van Toezicht vooral als de oren en 
de ogen van de maatschappij. Rita: “Wij zien toe op 
de belangen van kinderen en ouders die vertrouwen 
op de kwaliteit van het onderwijs bij MeerderWeert. 
Wat dat betreft heb ik ook enige ervaring. Alle drie 
mijn kinderen hebben een MeerderWeertschool 
bezocht.”

Beide dames zijn het erover eens dat een organisatie 
als MeerderWeert goed toegerust moet zijn voor 
de toekomst. Ontwikkelingen in de maatschappij en 
maatregelen van de overheid vragen om alerte be-
stuurders die staan voor de kwaliteit van onderwijs. 
Geen kleinigheid maar wel een mooie en zinvolle 
opgave!
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We feliciteren Thérèse Huijbreghts van 
De Firtel met haar 40-jarig dienstjubileum.

We nemen afscheid van:
Lisette Janssen-van Melick van De Zonnehof.

We wensen haar alle goeds voor de toekomst! 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
VERSCHIJNT OP 5 NOVEMBER 2012.
KOPIJ INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG 
8 OKTOBER 2012 BIJ DE REDACTIE. 
 
Voor vragen en suggesties kunt u de redactie bereiken 
via e-mail. Ook als u 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
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Van de redactie

Agenda
September 2012
maandag 3  Uitgave nieuwsbrief 11
woensdag  5  WSNS bestuur PO
dinsdag  11 WSNS klankbordgroep PO-VO
vrijdag  14  ICT MeerderWeert bijeenkomsten
  Harde sluitingsdatum personele mutaties
maandag  17  Overleg Raad van Bestuur
  SMT met de Arbo-arts
woensdag  19 WSNS netwerk jonge risicokind
  ‘s middags nascholing MeerderWeert   
  academie
donderdag 20 WSNS Cao-coördinatoren 
  Bijeenkomst Pierre Wolters inzake   
  OPP=> ontwikkelingsperspectief
dinsdag 25  Scholingsdag Directie
donderdag  27 DIRA
vrijdag  28 Informele RvT/RvB /    
  afstemmingstrainingsdag

Oktober 2012
donderdag  4 Bijeenkomst Pierre Wolters inzake   
  OPP=> ontwikkelingsperspectief
vrijdag  5  DAG van de LERAAR
maandag  8 Inleverdatum kopij nieuwsbrief 12
woensdag 10  GMR- vergadering
donderdag 11  Overleg Raad van Toezicht
vrijdag 12 Harde sluitingsdatum personele mutaties

Herfstvakantie maandag 15 oktober t/m 
vrijdag 19 oktober

maandag 22 Overleg Raad van Bestuur
woensdag 24 WSNS beraad/netwerk Ib-zoCo
  ’s middags nascholing MeerderWeert   
  academie
donderdag 25 Overleg RvT
maandag 29  SMT met de Arbo-arts
  DAG van de OVERBLIJFKRACHT
dinsdag 30 WSNS klankbordgroep PO-VO 

Colofon
Redactie:  Ineke Doré, Henry Slaats,  

Will Söntjens-Geijbels, René van Strijp
Eindredactie: Mathilde Dominikowski (HLV) - Weert
Vorm:  TwoforYou - Geleen

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. 

Zwaaien en 
handen schudden


