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Sinds augustus 2015 voeren wij onze strategische koers 
2015-2019 uit: ‘MeerderWeert midden in de samenleving - 
Samen leren, boeien en groeien’. Welke resultaten wij hebben 
geboekt, leest u in dit jaarverslag 2017 aan de hand van onze 
vier speerpunten:

1  wij zoeken actief verbinding

2  wij ontwikkelen talent door boeiend onderwijs

3  wij leveren duurzame kwaliteit

4  wij maken leerlingen mede-eigenaar van hun ontwikkeling 
en geven professionals de ruimte

Met nog één koersjaar te gaan, hebben onze scholen in 2017 
mooie dingen gerealiseerd. Leerlingen én medewerkers krijgen 
en nemen steeds meer zelf de regie over hun leerloopbaan. 
Ook 21e eeuwse vaardigheden zien we terug in het onderwijs. 
Om straks als zelfredzame mensen mee te draaien in onze 
samenleving moeten wij onze leerlingen meer meegeven dan 
taal, rekenen en andere kennis. We geven dus ook andere 
vaardigheden mee.

Afgelopen jaar was ‘werkdruk’ een thema - ook bij 
MeerderWeert. Gelukkig kunnen wij nu meer investeren om 
onze medewerkers te ondersteunen. Onderwijsvernieuwing 
en samenwerking in integrale kindcentra kan ons ook verder 
helpen om talenten van kinderen en medewerkers volop 
tot bloei te laten komen. Ook op deze terreinen zijn mooie 
stappen gezet in 2017.

Voorwoord

U leest er meer over in deze samenvatting van ons jaarverslag, 
bedoeld voor de ouders/verzorgers* van onze leerlingen, 
leden van medezeggenschapsraden, samenwerkingspartners en 
anderen die meer willen weten over MeerderWeert.

Raad van Bestuur van Stichting MeerderWeert,
Henk Jabben
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Het volledige en ‘officiële’ jaarverslag en onze koers zijn te 
downloaden via onze website: www.meerderweert.nl. 
Elke school publiceert zijn eigen jaarverslag op de schoolsite.

*Overal waar wij ‘ouders’ schrijven kan ook ‘verzorgers’ worden 
gelezen.
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Ons onderwijs in 2014

Voorwoord

Missie en visie
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Missie en visie
Onze basis

Onze missie en visie zijn de basis voor ons 
dagelijks handelen. De kern: kinderen laten leren, 
ze boeien en doen groeien!

Missie
Kinderen laten leren, ze boeien en doen groeien: dat is de 
missie van MeerderWeert. Wij geven talenten van kinderen 
de ruimte en bereiden ze voor op hun toekomst. Op weg naar 
hun volwassenheid leren wij kinderen om verantwoordelijk, 
samenwerkend, positief, onderzoekend en zichzelf steeds 
verwonderend in de wereld te staan.

Ieder kind is uniek en speciaal. In al hun verschillen zijn 
kinderen en mensen gelijkwaardig. Bij ons is iedereen welkom 
en wordt erkend en herkend. Respect in woord en daad: 
dat leven wij bij MeerderWeert voor.

Onze kerntaak: goed, duurzaam en boeiend onderwijs 
verzorgen. Wij willen van meerwaarde en betekenis zijn voor 
alle kinderen in Weert, Nederweert en omgeving. Dit doen 
wij door onderwijs te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij 
de steeds sneller veranderende samenleving. Wij bieden een 
omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, openheid, plezier, 
betrouwbaarheid en uitdaging.

Visie
Kinderen en medewerkers alle kansen bieden om al hun 
talenten te laten groeien. Dat doen wij bij MeerderWeert.

Wij willen dat kinderen goede wereldburgers worden, die hun 
plek vinden in onze steeds complexer wordende samenleving. 
Oog hebben voor elkaar en elkaars verschillen en aandacht 

besteden aan je omgeving: dat zijn belangrijke waarden die 
wij willen meegeven. Wij leren kinderen leren en ook 

‘goed’ te leven en gelukkig te worden.  
Onze medewerkers willen daarin een voorbeeld 

zijn, door te inspireren, te boeien, op te 
voeden en kinderen uit te dagen al hun 

talenten te ontwikkelen.

Wij halen uit ieder kind wat erin zit. Wij stemmen ons 
onderwijs daarom af op zijn individuele mogelijkheden en 
waarderen ieder kind in zijn eigenheid en ontwikkeling. 
Wij investeren in wederzijdse betrokkenheid tussen school 
en ouders en streven naar goede samenwerking. Ook werken 
we samen met alle partners die kunnen bijdragen aan de 
talentontwikkeling of ondersteuning van kinderen. 
Wij benutten ieders denkkracht en ervaring, werken én leren 
met elkaar en zijn bereid om kritisch naar onszelf te kijken.

Ons onderwijs is toekomstbestendig en duurzaam: 
we ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden die kinderen nu en 
‘later’ nodig hebben, zodat zij kunnen omgaan met een steeds 
sneller veranderende maatschappij. Sociale, emotionele en 
creatieve vaardigheden horen daarbij, net als het leren omgaan 
met een - mede door sociale media - steeds gemakkelijker 
bereikbare wereld. Wij leren kinderen goede keuzes te maken, 
spreken ze aan op hun eigen verantwoordelijkheid en maken 
ze stap voor stap steeds meer eigenaar van hun eigen leren.

Onze scholen werken opbrengst- en handelingsgericht, 
realiseren de onderwijsdoelen die de maatschappij 
vraagt en behalen goede leeropbrengsten. Er is oog voor 
welzijn en gezondheid van leerlingen en medewerkers. 
MeerderWeert is een lerende organisatie: ook bij onszelf 
willen wij er het maximale uithalen. Steeds blijven groeien, 
leren van onze fouten en investeren in onszelf en elkaar: dat 
hoort bij ons. Medewerkers worden ondersteund in hun 
loopbaanontwikkeling.

Als overkoepelende stichting zet MeerderWeert de grote 
(beleids)lijnen uit. Elke school maakt binnen die kaders eigen 
keuzes, passend bij de leerlingen, ouders en directe omgeving. 
De stichting biedt de scholen ondersteunende diensten, zodat 
zij zich kunnen richten op waar het om draait: kinderen laten 
leren, boeien en doen groeien.



Koers

Resultaten speerpunten

Onze strategische koers kent vier speerpunten. Wij zoeken actief verbinding, wij ontwikkelen 
talent door boeiend onderwijs, wij leveren duurzame kwaliteit en wij maken leerlingen 
mede-eigenaar van hun ontwikkeling en geven professionals de ruimte. 
Wat hebben wij in 2017 gerealiseerd?
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1 Wij zoeken actief verbinding

Wat kunnen wij nu samen doen voor de toekomst van onze 
leerlingen? Vanuit deze vraag zoeken wij actief verbinding 
met onze omgeving. Alleen samen met leerlingen, ouders en 
partners in opvang en zorg, kunnen wij onze leerlingen het 
(onderwijs)aanbod bieden dat aansluit bij wat de toekomstige 
samenleving van ze vraagt. Onze scholen ontwikkelen zich als 
pedagogische gemeenschappen tot het hart van hun wijk of 
dorp.

Partnerschap met ouders: ouderbetrokkenheid 3.0

Onze scholen werken volgens het gedachtegoed van 
Ouderbetrokkenheid 3.0: gelijkwaardig partnerschap met 
ouders. Elke school geeft hier op eigen wijze, passend bij de 
leerlingen, ouders en wijk, invulling aan. Gemeenschappelijk 
uitgangspunt is een gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van kinderen.

Samenwerking Eduquaat: vanuit gezamenlijke toekomstvisie 
samen sterker

Na vooronderzoek in 2016, besloten de raden van toezicht 
van MeerderWeert en collega-onderwijsorganisatie 
Eduquaat in 2017 verder(gaand) samen te werken om goede 
kindvoorzieningen te bieden en te behouden in de regio 
Weert. We werkten al op tal van ondersteunende terreinen 
samen, breiden die samenwerking verder uit en ontwikkelen 
een gezamenlijke toekomstvisie.
Waarin kunnen we slim samen optrekken en onze 
expertise delen? Vanzelfsprekend zijn schooldirecteuren 
en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden bij elke 
samenwerkingsstap betrokken.

Integrale kindcentra: ontwikkelingen gaan snel

Kinderen samen de beste ontwikkelingskansen bieden: dat 
doen partners in een integraal kindcentrum (IKC). 

Onze scholen werken nauw samen met kinderopvang 
en andere partners in wijk of dorp en bieden samen een 
doorgaande ontwikkelingslijn en dag-arrangementen.

Vanuit onze visie willen we in elke wijk en in elk dorp zo’n IKC 
realiseren. De eerste scholen zijn er al mee gestart en zetten 
steeds verdergaande samenwerkingsstappen. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld in de wijken Laar en Leuken. Hier werken we 
sinds 2017 in nieuwe gebouwen die meteen al te klein dreigen 
te worden. We zijn in gesprek met gemeente Weert over 
oplossingen.

In Nederweert vormen onze scholen de Kerneel, de Bongerd 
met HOERA kindercentra IKC Nederweert en basisschool 
Budschop komt daarbij.

In Boshoven en Stramproy werken onze scholen samen 
met scholen van Eduquaat en Kinderopvang Humanitas. 
Onze Odaschool vormt samen met De Uitkijktoren en 
Kinderopvang Humanitas IKC 3Hoven. Basisscholen De Firtel 
en de Duizendpoot bieden hun eigen onderwijsconcept en 
werken onder één dak samen met Kinderopvang Humanitas.

Bouw Kennis- en Expertisecentrum Weert gestart

De bouw van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) Weert 
is gestart. Het nieuwe pand is naar verwachting eind 2018 
klaar. In en vanuit dit centrum bieden we kinderen in de regio 
straks passende onderwijs(zorg)arrangementen, ongeacht 
hun ondersteuningsbehoefte. Onze school voor speciaal 
basisonderwijs (sbo) Het Palet gaat ook werken in KEC 
Weert.

Vervangerspool Midden-Limburg: samenwerking noodzakelijk

Met schoolbesturen in Midden-Limburg werken we met een 
gezamenlijke vervangerspool. Noodzakelijk, want we merken 
dat het steeds lastiger wordt om vervangers te vinden.
De komende vijf jaar verwachten we veel uitstroom van 
oudere leerkrachten en dat maakt het invullen van alle 
(vervanging)vacatures nog lastiger. Daarom hebben wij als 

MeerderWeert in 2017 een aantal min-max contracten 
aangeboden aan medewerkers, om ze zo te 

behouden voor onze organisatie.
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Regionale Ontwikkelagenda Jeugd ondertekend

In januari 2017 ondertekenden wij - samen met andere 
organisaties in onderwijs, kinderopvang, welzijn, Centrum 
Jeugd en Gezin, gemeenten, ouders en leerlingen - de 
Regionale Ontwikkelagenda Jeugd (ROJ). Dit is de opvolger van 
de Lokale Educatieve Agenda. In de agenda staat hoe wij jeugd 
en jongeren samen de beste (ontwikkel)kansen bieden.

2 Wij ontwikkelen talent door boeiend onderwijs

Wij bouwen door op een stevige basis: onze 
onderwijskwaliteit is goed. Wij werken handelingsgericht en 
hebben oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Wij maken ons onderwijs nog meer toekomstgericht en zetten 
intensief in op de brede en individuele talentontwikkeling van 
leerlingen. Ook integreren wij 21e eeuwse vaardigheden in ons 
onderwijs.

21e eeuwse vaardigheden in ons onderwijs

Hoe belangrijk ook: wij willen leerlingen méér meegeven 
dan taal en rekenen. Samenwerken, mediawijsheid, culturele 
sensitiviteit, sociale competenties, een onderzoekende 
houding, ICT-vaardigheden: ook deze zaken zijn allemaal 
belangrijk om nu en ‘straks’ mee te kunnen doen in onze 
samenleving.
Wij zetten dus in op een brede ontwikkeling en op 21e 
eeuwse vaardigheden. Een groep medewerkers is in 2017 
gestart met een hbo-opleiding 21e eeuwse vaardigheden en 
deelt de opgedane expertise vervolgens met collega’s binnen 
MeerderWeert. Ook techniek en kunst en cultuur krijgen 
meer aandacht in ons onderwijs.

ICT ondersteunt de koers

We zetten steeds meer digitale leermiddelen in. Denk aan 
Snappet en Jeelo. Vooral bij taal en rekenen maken we 
steeds meer gebruik van dit soort software. Kinderen krijgen 
directe feedback en de software past zich aan hun niveau aan. 

Leerkrachten volgen 
leerlingen realtime, werk 
wordt automatisch nagekeken en 
er volgt een advies op maat.
Basis voor alle ‘ICT’ is ons vierjarig 
beleidsplan. Dat richten wij op: infrastructuur 
en hardware, leerlingvolgsysteem, ICT-middelen 
binnen de kennisdomeinen, 21e eeuwse vaardigheden en 
mediawijsheid, personeel en deskundigheid, communicatie en 
databescherming. Wij sluiten onze scholen fasegewijs aan op 
glasvezel.

Wij voeren Office 365 in en dat maakt digitaal samenwerken 
en communiceren makkelijker en flexibeler. In 2017 waren 
er diverse pilots en ook leerlingen werken er al mee. Met 
schoolbesturen in Midden-Limburg maakten we een plan van 
eisen voor een nieuw netwerk dat in de cloud werken veilig 
mogelijk maakt.

Privacy geborgd

Wij hebben ons goed voorbereid op nieuwe privacywetgeving 
die in mei 2018 in werking treedt en gaan zorgvuldig om met 
privacygevoelige data.

Passend onderwijs: steeds meer maatwerk

MeerderWeert werkt met andere schoolbesturen in de regio 
in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Weert 
en omgeving. Samen bieden wij kinderen - ongeacht hun 
ondersteuningsbehoefte - zo passend mogelijk onderwijs.

In 2017 is een nieuw Ondersteuningsplan gemaakt, waarin 
de plannen voor de komende vier jaar staan. Met gemeenten 
Weert en Nederweert maakten we in 2017 ook een 
interventieprogramma om leesproblemen snel te signaleren en 
aan te pakken - dit gaat in 2018 van start.
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Onze scholen laten in hun 
schoolontwikkelingsprofiel aan 
ouders weten welk ondersteuningsaanbod zij 
bieden. Afgelopen jaar focusten wij organisatiebreed 
onder meer op data-analyse en pasten ons aanbod nog meer 
aan aan wat leerlingen nodig hebben. Ook inzet van digitale 
leermiddelen helpt bij individueel maatwerk.

Ons Interne Ondersteuningsteam (IOT) ondersteunt onze 
directeuren, intern begeleiders en leraren bij de verdere 
ontwikkeling van passend onderwijs. In 2017 organiseerde het 
team diverse nascholingsactiviteiten.

Het IOT stemt af met het samenwerkingsverband, 
ondersteuningsteams van andere besturen, de 
leerplichtambtenaar en het Centrum Jeugd en Gezin. 
Wij werken nauw samen met de jeugd- en gezinsteams in de 
regio, voor een integraal aanbod van onderwijs en jeugdhulp.

AZC-school KoaLa: kansen voor kinderen van nieuwkomers

Schoolbesturen in Weert zijn samen verantwoordelijk voor 
onderwijs aan kinderen uit het asielzoekerscentrum. 
Ook leerkrachten van MeerderWeert werken op AZC-school 
KoaLa. In 2017 werd het asielzoekerscentrum uitgebreid met 
kinderrijke gezinnen en daardoor steeg het aantal leerlingen in 
de herfst flink.

3 Wij leveren duurzame kwaliteit

Onze kwaliteit en kwaliteitszorg zijn goed op orde en 
hebben onze permanente aandacht. Wij hebben onze 
kwaliteitsstandaarden aangepast aan het nieuwe toezichtkader 
van de Inspectie van het Onderwijs. Kwaliteit zien wij veel 
breder dan ‘goede opbrengsten’ en planmatig verbeteren. 
Ook sociale veiligheid is cruciaal, net als een professionele 
cultuur. Onze belangrijkste pijler voor onze kwaliteit: de 
leraar! Die doet ertoe.

Er wordt op allerlei manieren volop geleerd

Wij willen een lerende organisatie zijn. Ook informeel leren 
telt volop mee. Steeds meer collega’s nemen een kijkje in 
elkaars klas of op elkaars school, organiseren intervisie 
of gezamenlijke studiedagen. Elk jaar is er de jaarlijkse 
MeerderWeertdag voor alle teams.

We maken gebruik van een competentiedossier, met onder 
meer de optie om 360˚ feedback op te vragen bij collega’s en 
leidinggevenden om het professioneel handelen te verbeteren. 
Startende leerkrachten begeleiden we via coaching naar 
basisbekwaamheid.
Onze MeerderWeert Academie biedt e-learningmodules, 
training en (team)scholing. In 2017 volgden leerkrachten weer 
allerlei opleidingen. Teams deden teamtrajecten en we bieden 
ook specifieke scholing voor bijvoorbeeld intern begeleiders. 
Directeuren volgden het traject toekomstgericht leiderschap 
en een aantal directeuren sloot de opleiding IKC-directeur 
goed af.

Om medewerkers te ondersteunen bij de aanpak van 
werkdruk, boden we in 2017 ook coaching en begeleiding aan. 
Liefst doen we dit zo preventief mogelijk, zodat medewerkers 
vitaal aan de slag kunnen blijven.

Kwaliteit (zelf) bewaken

Om kwaliteit te borgen, legt de Raad van Bestuur 
schoolbezoeken af en voert monitorgesprekken met de 
schoolteams. Scholen bewaken hun kwaliteit zelf, onder 
meer door collegiale visitatie en interne audits. We doen 
regelmatig tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en 
medewerkers.

Ook kennen we een gesprekkencyclus met afspraken voor 
klasbezoeken, coaching, begeleiding, kwaliteitskaarten en 
beoordeling. We werken volgens kaders voor handelingsgericht 
werken, leerlingenzorg, jaarrooster en lestijden. In 2017 
besteedden leidinggevenden extra aandacht aan leidinggeven, 
aan processen en ontwikkelingen.

Via ons kwaliteitssysteem monitoren, analyseren en 
verbeteren wij onze onderwijskwaliteit. Het nieuwe 
inspectiekader 2017 is daarbij richtinggevend. In december 
2017 was het startgesprek voor inspectieonderzoek begin 
2018, dat gericht is op bestuurstoezicht.
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Verantwoording afleggen? Graag!

Wij leggen graag verantwoording af over onze resultaten. 
Dat doen wij in dit jaarverslag, maar ook via Vensters voor 
Primair Onderwijs.

Onderwijsopbrengsten 2017

De opbrengsten van de eindtoets 2017 laten zien dat drie 
scholen onder de ondergrens scoorden, twee op de grens. 
Vier scholen scoorden gemiddeld tot goed en vijf scholen 
behaalden een uitstekend resultaat.

De onder-gemiddelde scores zijn op de meeste scholen een 
incident en de uitkomsten op kleine scholen fluctueren sterk 
door het relatief grote effect van individuele scores. Niettemin 
analyseren we alle eindopbrengsten en maken zo nodig een 
plan van aanpak om onderwijs verder te verbeteren.

Leerlingen van Het Palet (speciaal basisonderwijs) doen geen 
centrale eindtoets. Wij volgen hun ontwikkeling aan de hand 
van hun ontwikkelingsperspectief.

(Sociale) veiligheid

Wij gebruiken VISEON en de Sociale Competentie 
ObservatieLijst - een leerlingvolgsysteem voor sociale 
competenties, welbevinden en sociale veiligheid.

Alle scholen werken volgens een veiligheidsplan - dat houden 
we actueel - en we doen regelmatig risico-inventarisaties. 
Uitkomsten worden met medezeggenschapsraden besproken. 
Elke school heeft een veiligheidscoördinator en hanteert een 
anti-pestaanpak en -protocol.

Communicatiebeleid

Professionele communicatie is ook belangrijk voor onze 
kwaliteit. In 2016 is een communicatieplan gemaakt op 
stichtingsniveau, dat in 2017 verder is uitgevoerd. Er is 
een communicatiescan ontwikkeld waarmee scholen hun 
communicatie kunnen doornemen en zij kunnen hiermee hun 
eigen communicatieplan maken. Zo is nog een aantal thema’s 
aangepakt - we gaan daar in 2018 mee verder.

Duurzame energie

Op al onze scholen liggen zonnepanelen: zo investeren we ook 
in duurzame energie en een schone toekomst. Met subsidie 
van provincie Limburg voorzagen we drie schoolgebouwen van 
duurzame LED-verlichting.

4 Wij maken leerlingen mede-eigenaar van hun 
ontwikkeling en geven professionals de ruimte

Willen wij onze leerlingen tot actieve wereldburgers maken, 
dan moeten wij ze al op de basisschool leren om mede-
eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Wij werken aan 
de ontwikkeling van burgerschap door leerlingen inspraak en 
verantwoordelijkheid te geven. Ook met ouders zoeken wij 
nog intensiever verbinding. En onze professionals? Die krijgen 
nog meer professionele ruimte!

Eigenaarschap steeds meer bij de leerling

Alle scholen zijn bezig om leerlingen meer mede-
eigenaar te maken van hun ontwikkeling. De ‘traditionele’ 
tienminutengesprekken maken bijvoorbeeld plaats voor kind-
ouder-leerkrachtgesprekken, waarbij leerlingen zelf aangeven 
wat zij graag willen bereiken met welke ondersteuning.

Ouderbetrokkenheid 3.0

In 2017 ontwikkelden onze scholen hun eigen visie om 
Ouderbetrokkenheid 3.0 in praktijk te brengen (zie ook onder 
1 Wij zoeken actief verbinding).

Leerlingen praten mee

Veel van onze scholen werken met een leerlingenraad. 
Daarmee bespreekt de directeur belangrijke schoolthema’s. 
Zo hebben leerlingen invloed op schoolbeleid.

Ouderportaal actief gebruikt

Iedere leerling krijgt niet alleen een rapport, maar ook een 
portfolio. Via het digitale ouderportaal kunnen ouders volgen 
hoe het gaat op school en welke activiteiten er zijn. Zo kunnen 
zij thuis inspelen op wat er op school gebeurt.

Professionele ruimte voor leerkrachten

Leerkrachten maken gebruik van een digitaal portfolio 
(CODO) om hun eigen ontwikkeling zelf zichtbaar te maken. 
Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dit 
bekwaamheidsdossier. In 2017 werd de module ‘beoordeling’ 
toegevoegd.

Leerkrachten ervaren steeds meer professionele ruimte
in hun werk - binnen de kaders van onze koers en 
het daarop gebaseerde Schoolplan.

7
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Onze organisatie in 2017

Meer over MeerderWeert

MeerderWeert (voluit Stichting Primair Onderwijs Weert/
Nederweert) voert het bestuur over veertien reguliere 
basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs 
(sbo) in Weert en Nederweert.

MeerderWeert-waarden

Verantwoordelijkheid, transparantie, samenwerking en dialoog. 
Dat zijn belangrijke waarden binnen onze organisatie.
Directeuren zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen van 
stichtingsbeleid en scholen hebben veel ruimte om de 
gezamenlijke koers op eigen wijze uit te voeren.

Bestuur en organisatie

De Raad van Bestuur van MeerderWeert bestaat uit 
Henk Jabben en René van Strijp. De Raad van Bestuur is 
verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van 
de organisatie, de jaarlijkse begroting en jaarrekening, het 
strategisch beleid en de uitvoering daarvan. Het bestuurs-
bureau ondersteunt daarbij.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is werkgever van 
de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht keurt de begroting, 
de jaarrekening en het strategisch (meerjaren)beleid goed. 
Door goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de 
praktijk, houdt de raad integraal toezicht. Bestuur en toezicht 
werken volgens de Code Goed Bestuur.

• In het volledige jaarverslag (zie www.meerderweert.nl) 
is ook het verslag van de Raad van Toezicht over 2017 
opgenomen.

• Door ziekte van René van Strijp is Henk Jabben in 2017 
benoemd tot tijdelijk voorzitter van de Raad van Bestuur 
- taken zijn in overleg met de Raad van Toezicht verdeeld 
onder Raad van Bestuur en directeuren.

In 2017 is de Raad van Toezicht een regiegroep gestart 
om samen met Raad van Bestuur, directeuren en de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) te kijken 
naar een aantal toekomstige ontwikkelingen, rekening houdend 
met de intensievere samenwerking met Eduquaat. Denk aan 
opvolging van de huidige Raad van Bestuur na pensionering, de 
Code Goed Bestuur en (boven)schoolse budgettering.

Medezeggenschap in 2017

Ouders en medewerkers denken, praten en beslissen 
mee over ons stichtingsbeleid in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR).

In 2017 was de verdergaande samenwerking met Eduquaat een 
terugkerend en actueel onderwerp: de GMR is en wordt hier 
nauw bij betrokken. Ook werkdruk en werkplezier 

stonden hoog op de agenda, net als de landelijke stakingen van 
onderwijsgevenden. Met directeuren vond in 2017 een thema-
avond plaats over financiering en de bestuursinrichting.
Een greep uit de andere agendapunten in 2017: 
de klokkenluidersregeling, verzuim en vervanging, 
AZC-convenant, promotie onderwijsassistent 
naar lerarenondersteuner, mobiliteitsbeleid en het 
bestuursformatieplan.

• In het volledige jaarverslag (zie www.meerderweert.nl) is 
ook het verslag van de GMR over 2017 opgenomen.

Leerlingenaantal stabiliseert, marktaandeel gelijk

Op 1 oktober 2017 had MeerderWeert in totaal 2650 
leerlingen.

Ons leerlingenaantal loopt sinds 2004 terug - Weert is een 
krimpregio - maar lijkt nu te stabiliseren. Ons marktaandeel is 
de afgelopen jaren gelijk gebleven.

Door de krimp komen steeds meer scholen in de buurt van 
wat wij de ondergrens vinden om een school als levensvatbaar 
te beschouwen. Zo bereikte St. Laurentius op 1 februari 2017 
de ondergrens van 35 kinderen - de school in Swartbroek blijft 
in ieder geval tot en met schooljaar 2018-2019 open.

Medewerkers in aantallen

MeerderWeert heeft een kleine driehonderd medewerkers in 
dienst (telling eind 2017: 294). De gemiddelde leeftijd van onze 
medewerkers is 47 jaar. Het merendeel van onze medewerkers 
is vrouw, eind 2017 hadden we slechts 48 mannen in dienst.

Ziekteverzuim blijft aandacht vragen

Het ziekteverzuimpercentage daalde licht, van 6,49 procent in 
2016 naar 5,52 in 2017. Langduriger verzuim steeg licht. 
Dit komt doordat meer medewerkers helaas te maken kregen 
met langdurigere, puur medische aandoeningen. Hierop kunnen 
wij vanzelfsprekend geen invloed uitoefenen.

Mobiliteitsbeleid onder de loep

Wij bieden medewerkers graag ontwikkelingskansen. 
Dat kan ook in de vorm van vrijwillige mobiliteit. Steeds meer 
medewerkers geven aan in gesprek te willen over mobiliteit 
en willen eens op een andere school aan de slag. In 2017 
organiseerden we ‘De dag van beweging’: directeuren keken bij 
elkaar op school.

Schooljaar 2017-2018 herijken we ons mobiliteitsbeleid, ook in 
relatie tot boventalligheidsbeleid en sollicitatiebeleid.
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Eigen risico vervanging, ook regelruimte

Vanaf 1 augustus 2015 is MeerderWeert eigenrisicodrager voor 
het Vervangingsfonds. Dit betekent dat wij vervangingen vanuit 
eigen middelen financieren en meer zelf kunnen bepalen hoe 
wij omgaan met inzet van vervangers.

Klachten

In 2017 kreeg de Raad van Bestuur drie klachten binnen. 
Die zijn opgelost door een goed gesprek. MeerderWeert is 
aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.

Financieel gezond

MeerderWeert is in alle opzichten financieel gezond. 
Wij voeren zorgvuldig risicomanagement, door goed te 
anticiperen op bezuinigingen, minder leerlingen en kleiner 
wordende scholen en de doorcentralisatie van huisvesting 
(wij zijn zelf verantwoordelijk geworden voor het totale 
onderhoud van onze schoolgebouwen).

Met Eduquaat hebben wij een samenwerkingsovereenkomst 
voor een gezamenlijke financiële en personele administratie.
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Scholen van MeerderWeert

• De Bongerd (Nederweert)
• IKC de Kerneel (Nederweert)
• De Schrank (Ospel)
• De Tweesprong (Nederweert-Eind)
• De Zonnehof (Leveroy)
• Budschop (Nederweert)
• De Kameleon (Weert)
• St. Laurentius (Weert)
• IKC Laar (Weert)
• Joannes (Tungelroy-Weert)
• Aan de Bron (Weert)
• IKC Leuken (Weert)
• Odaschool (Weert)
• De Firtel (Stramproy)
• Het Palet (Weert)

Balans per 31 december 2017    
     
 2017 2016  2017 2016
Vaste activa   Eigen vermogen  
Materiële vaste activa € 3.566.911 € 3.677.842 Eigen vermogen € 5.471.020 € 5.898.982
     
Vlottende activa   Voorzieningen € 1.151.533 € 834.355
Vorderingen € 1.098.283 € 1.591.502   
Liquide middelen € 3.622.233 € 3.196.997 Vreemd vermogen  
Totaal vlottende activa € 4.720.516 € 4.788.499 Kortlopende schulden € 1.664.874 € 1.733.004
     
Totaal activa € 8.287.427 € 8.466.341 Totaal passiva € 8.287.427 € 8.466.341

Exploitatierekening     
 2017 2016   
Rijksbijdragen € 15.479.094 € 15.092.039   
Ov. overheidsbijdragen € 262.773 € 207.072   
Overige baten € 649.387 € 573.944   
     
Totaal Baten € 16.391.254 € 15.873.055   
     
Personeelslasten € 13.859.494 € 13.222.369   
Afschrijvingen € 353.795 € 374.481   
Huisvestingslasten € 890.895 € 911.002   
Overige lasten € 1.713.935 € 1.486.218   
     
Totaal Lasten € 16.818.119 € 15.994.070   
     
Saldo Baten en Lasten € -426.865 € -121.015   
Financiële baten en lasten € -1.097 € 7.758 
  
       
Totaal resultaat € -427.962 € -113.257

Het resultaat van het jaar is verwerkt in het 
Eigen Vermogen per ultimo jaar.

Exploitatie en balans


