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Voorwoord
Onze strategische koers ‘MeerderWeert middenin de 
samenleving – Samen leren, boeien en groeien’ kent vier 
speerpunten. In deze samenvatting van ons jaarverslag leest u per 
speerpunt welke resultaten wij hebben bereikt:

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

Onze koers loopt tot en met 2019. Onze nieuwe koers wordt 
gemaakt en uitgevoerd onder leiding van onze nieuwe bestuurder 
Patrick Limpens, die op 1 januari begon bij MeerderWeert. Na 
het vertrek van bestuurder Henk Jabben op 1 augustus 2019, gaat 
MeerderWeert onder één bestuurder verder. Na een periode 
van een tweehoofdig bestuur, is dat voor MeerderWeert nieuw. 
Dit vraagt om een andere besturingsfilosofie.
We zoeken steeds intensiever verbinding met collega-
onderwijsorganisatie Eduquaat. We werken al langer samen 
op (onder meer) ondersteunende terreinen als ICT en 
administratie en in 2019 gaan de bestuurskantoren op één locatie 
samenwerken.
Onze samenwerking richt zich komende tijd zeker ook op het 
gezamenlijk werven en opleiden van medewerkers. Net als voor 
veel andere onderwijsorganisaties is het ook voor ons steeds 
uitdagender om voldoende vervangers en nieuwe medewerkers 
te vinden.
De middelen die vanuit het Rijk beschikbaar kwamen voor 
werkdrukvermindering zijn door onze scholen ingezet voor 
extra personeel zoals leerkrachten, vakleerkrachten en 
onderwijsassistenten. In overleg met de medezeggenschapsraad 
maakte elke school hiervoor een eigen plan en verantwoordt de 
uitvoering ervan in zijn jaarverslag.

Komende jaren kunnen wij met onze enthousiaste en 
professionele medewerkers verder bouwen vanuit een sterke 
organisatie, met een sterke kwaliteitscultuur. Dat werd bevestigd 
door het inspectieonderzoek op bestuursniveau dat in 2018 
plaatshad. De inspectie was tevreden en de Odaschool en het 
Palet kregen zelfs het predicaat ‘goed’.

Ook het sterke netwerk dat is opgebouwd met partners in 
integrale kindcentra is waardevol. Zo werd in december 2018 
het nieuwe Kennis- en Expertisecentrum KEC Weert opgeleverd, 
waarin wij samenwerken met speciaal onderwijs en jeugdzorg. De 
bouw trok een behoorlijke wissel op onze financiële weerstand, 
maar nu is het tijd om samen te werken aan een integraal aanbod 
voor onderwijs, jeugdhulp en -zorg voor kinderen die dat het 
hardste nodig hebben.

Ook op andere plekken in de regio werken we aan intensieve 
verbinding om kinderen het beste aanbod te bieden in onderwijs, 
opvang en welzijn. In 2018 is bijvoorbeeld een bijzondere pilot 
gestart om samen met kinderopvangorganisatie HOERA en drie 
van onze scholen te komen tot één IKC voor Nederweert.

U leest over deze – en andere - ontwikkelingen in 2018 
meer 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.

Namens de raad van bestuur van Stichting MeerderWeert
Henk Jabben

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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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 
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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 digitale geletterdheid en – 
mede door sociale media - een 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. 
Vanuit vertrouwen worden scholen gestimuleerd om daarin hun 
eigen profiel te kiezen: we zijn juist trots op de verschillen tussen 
onze scholen. 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 2018 gerealiseerd?

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.

Samenwerking Eduquaat: op naar één gezamenlijk bestuurskantoor

Net als MeerderWeert heeft Eduquaat (openbaar en bijzonder 
onderwijs) ook sterke lokale wortels in de regio Weert. Vanuit 
onze maatschappelijke opdracht zoeken wij al langer verbinding 
met elkaar. Een logische stap, gezien de krimp in onze toch al 
kleine regio. Door (slim) samen te werken willen wij kinderen 
en ouders in elke buurt goed onderwijs blijven bieden, ook in de 
verdere toekomst.
In 2017 besloten de raden van toezicht van beide organisaties 
over te gaan tot verdergaande samenwerking. In 2018 is dit verder 
uitgewerkt in een samenwerkingsagenda en het besluit om één 
bestuurskantoor in te richten. Hierbij zijn de raden van toezicht 
en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van beide 
stichtingen steeds betrokken geweest.

KEC Weert eind 2018 opgeleverd

Welke ondersteuningsbehoefte ook: ieder kind verdient passend 
onderwijs en passende jeugdhulp of zorg. Dit bieden wij nu ook 
vanuit Kennis- en Expertisecentrum KEC Weert, dat eind 2018 is 
opgeleverd. Kinderen krijgen hier les, maar we werken vanuit dit 

gebouw ook ‘naar buiten’ en helpen scholen om passend 
onderwijs te bieden. Onze school voor speciaal 

basisonderwijs het Palet werkt nu 
vanuit het nieuwe gebouw.
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Samenwerking in integrale kindcentra (IKC) neemt een vlucht

De school als ‘eilandje’? Die tijd is allang voorbij. In elke wijk 
en elk stadsdeel willen wij graag één integraal kindcentrum 
(IKC) realiseren, waarin wij met partners in onderwijs, opvang 
en andere maatschappelijke organisaties onderwijs en opvang 
aanbieden aan kinderen en ouders. Zo zijn/worden onze scholen 
met partners het hart van de wijk of het stadsdeel. Wij werken 
vooral samen met Eduquaat en kinderopvangorganisaties 
Humanitas en HOERA.
Een bijzonder voorbeeld is hoe wij in Nederweert samen met 
HOERA komen tot één IKC Nederweert, onder leiding van 
een projectleider die door beide organisaties wordt ingezet. 
Met scholen, HOERA en andere maatschappelijke organisaties 
in de buurten wordt gekeken naar hoe wij álle kinderen – ook 
die in de kleinere kernen op de kleinere scholen – optimale 
ontwikkelingskansen kunnen bieden. In 2018 is hiervoor een plan 
ontwikkeld.

Scholen en opvang vinden elkaar in Driehoven, waar de 
Odaschool (MeerderWeert) en de Uitkijktoren (Eduquaat) en 
kinderopvang Humanitas buren zijn. Zij ondertekenden in 2018 
een uitgebreide samenwerkingsintentieverklaring. Idee voor de 
toekomst is om ook sport, vrijetijd en jeugdzorg aan te haken. 
Ook de Firtel en de Duizendpoot zijn met Humanitas buren 
onder één dak en zoeken steeds intensievere samenwerking.
In 2018 startte de uitbreiding van IKC Leuken: dit nieuwe IKC 
bleek al snel na oplevering te klein en wordt nu geschikt voor 
onderwijs en opvang aan 400 leerlingen. Ook IKC Laar wordt 
uitgebreid.

Partnerschap met ouders: ouderbetrokkenheid 3.0

Natuurlijk is partnerschap met ouders een belangrijk thema 
voor al onze scholen. Hoe elke school dit partnerschap invult, 
verschilt. Wij werken wel allemaal vanuit het gedachtegoed 
van Ouderbetrokkenheid 3.0 en streven naar een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen.

Samen leraren werven voor Midden-Limburg

Jarenlang daalde het leerlingenaantal in heel Weert, maar nu stabi-
liseert dat de komende jaren. Fijn nieuws, maar er zullen ook veel 

leraren uitstromen 
om van hun pensioen 
te gaan genieten. Dit opge-
teld betekent dat wij nóg meer 
nieuwe medewerkers moeten werven. 
We merken dat het steeds lastiger wordt om 
medewerkers of vervangers te vinden. Daarom 
werven we als schoolbesturen in Midden-Limburg ook 
samen via een wervingssite.
In 2018 hebben wij zelf een aantal min-max en tijdelijke 
contracten ingezet om talent te binden en te laten doorstromen 
naar reguliere banen, als er vacatures ontstaan.

Regionaal sterk netwerk voor kinderen

Samen de beste kansen bieden aan kinderen. Dat drijft veel 
organisaties in onze regio en samen vormen wij een sterk 
netwerk. Zo werken wij vanuit onze gezamenlijke Regionale 
Ontwikkelagenda Jeugd (ROJ) die we ondertekenden met 
onderwijs, kinderopvang, welzijn, Centrum Jeugd en Gezin, 
gemeenten, ouders en leerlingen. Eén van de focuspunten: 
kinderen en gezinnen in achterstandssituaties meer ondersteuning 
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.

Scholen gaan voor een brede ontwikkeling

Onze scholen vinden een brede ontwikkeling voor kinderen heel 
belangrijk. Natuurlijk moeten kinderen leren wat zij aan kennis 
en vaardigheden nodig hebben om ‘straks’ mee te kunnen doen 
in onze samenleving, maar wij willen dat zij op school ook ‘mens’ 
worden. Dat betekent dat sociale vaardigheden en normen en 
waarden ook veel aandacht krijgen in ons aanbod en onze aanpak.
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21e eeuwse vaardig-
heden in ons onderwijs

Samenwerken, mediawijsheid, culturele 
sensitiviteit, sociale competenties, een onder-
zoekende houding, ICT-vaardigheden: dit hebben we 
nodig in de maatschappij van nu en morgen. Dit soort 21e 
eeuwse vaardigheden krijgt dan ook een steeds prominentere 
plek in ons onderwijs. Een groep medewerkers is na hbo-scholing 
ambassadeur voor dit thema. Ook techniek en kunst en cultuur 
krijgen overigens – al dan niet in samenhang met 21e eeuwse 
vaardigheden - meer aandacht in ons onderwijs.

Nieuwe beleidsplan ICT in de maak

Samen met Eduquaat maken wij een nieuw vierjarig ICT-
beleidsplan. Natuurlijk gaan ontwikkelingen ondertussen 
gewoon door. Zo is een plan van eisen gepresenteerd voor de 
aanschaf van nieuwe touchscreenborden. Ook is samen met 
de netwerkgroep Wetenschap & Technologie gestart met de 
invoering van nieuwe technologieën, gericht op programmeren 
en coderen in het onderwijs. Scholen konden inspiratiesessies 
bezoeken en materialen aanschaffen. Op alle scholen verwerken 
leerlingen een deel van de lesstof digitaal en krijgen leerstof op 
hun eigen niveau ‘adaptief’ aangeboden.

Professionele voorbereiding op AVG

In 2018 is de nieuwe privacywetgeving AVG in werking 
getreden. Wij hebben medewerkers goed voorgelicht over 
de nieuwe wetgeving. Samen met Eduquaat is beleid gemaakt, 
zijn onze processen doorgelicht en is een functionaris 
gegevensbescherming benoemd.

Passend onderwijs: steeds meer maatwerk

MeerderWeert werkt met andere schoolbesturen in de regio 
samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Weert 
en omgeving. Wij bieden kinderen – ongeacht hun ondersteu-
ningsbehoefte – zo passend mogelijk onderwijs. Onze scholen 
laten in hun schoolontwikkelingsprofiel aan ouders weten welk 
ondersteuningsaanbod zij bieden.
Vanuit Eduquaat en MeerderWeert biedt ons Intern Ondersteu-
ningsTeam (IOT) scholen advies en hulp bij het vormgeven van 
passend onderwijs en het samenstellen van onderwijszorgarran-
gementen – in samenspraak met de jeugd- en gezinsteams. De 
IOT-leden zijn afgelopen jaar nog nauwer gaan samenwerken.
Het IOT en het Loket Passend Onderwijs van het samenwer-
kingsverband trekken steeds meer samen op om vragen van 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte goed te beant-
woorden. Opvallend is dat kinderen op jongere leeftijd instromen 

in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs: we werken 
preventiever. Zo mogelijk kunnen kinderen vanuit ‘speciaal’ terug 
naar regulier onderwijs.
Het IOT organiseert ook kennis- en scholingsbijeenkomsten, in 
2018 bijvoorbeeld voor onze intern begeleiders.

Interventieprogramma leesproblemen
We zetten actief in op het voorkomen van leesproblemen 
en ontwikkelen hiervoor beleid. Zo organiseerden we twee 
bijeenkomsten voor leraren over dyslexie, boden coördinatoren 
van het leesinterventieprogramma BOUW! een training aan en 
informeerden ouders erover. Halverwege schooljaar 2018-2019 
verwachten we eerste resultaten van de scholen waar BOUW! 
wordt ingezet.

Steeds internationaler

Als schoolbesturen in Weert zijn wij samen verantwoordelijk 
voor onderwijs aan kinderen van AZC-school KoaLa. Het 
leerlingenaantal fluctueert sterk waardoor ook de inzet van 
personeel wisselt.
Afgelopen jaar kreeg het onderwijs op KoaLa een impuls. Zo 
ontwikkelden leerkrachten onder meer hun NT2-vaardigheden, 
werd een aparte leerlijn voor rekentaal ingevoerd en werden 
toetsen geactualiseerd.
Door de komst van deze school en van arbeidsmigranten, krijgen 
wij steeds meer kinderen met een internationale achtergrond op 
onze scholen. Gemeente Weert zet tolken in zodat wij een goed 
intakegesprek met kind en ouders kunnen voeren. Onze opdracht: 
ons onderwijs nog meer op deze doelgroep richten.

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.
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Toekomstgericht leren

Wij willen een lerende organisatie zijn. Ook informeel leren 
telt volop mee. Collega’s leren van elkaar in de klas, organiseren 
intervisie of plannen gezamenlijke studiedagen. Elk jaar is er de 
jaarlijkse MeerderWeertdag voor alle teams.
In 2018 werd ook veel samen geleerd in netwerken, waarin ook 
collega’s van Eduquaat meededen. Ook organiseerden we een 
aantal inspiratie- en kennismakingsmiddagen rond diverse thema’s. 
We boden opleidingen aan waaraan veel behoefte was, zoals de 
excellente leraar, het jonge kind en 21e eeuwse vaardigheden.
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 training en (team)scholing. 
In 2018 volgden wederom veel leraren een opleiding en richtten 
directeuren zich op de opleiding toekomstgericht leiderschap.

Kwaliteit (zelf) bewaken

Wij kennen een gesprekkencyclus met afspraken voor 
klasbezoeken, coaching, begeleiding, kwaliteitskaarten en 
beoordeling. We werken volgens kaders voor handelingsgericht 
werken, leerlingenzorg, jaarrooster en lestijden.
Om te kijken hoe het in de praktijk zit met de kwaliteit op 
scholen, gaat de raad van bestuur regelmatig op schoolbezoek 
en voert gesprekken met de teams. Scholen organiseren voor 
zichzelf collegiale consultatie en interne audits en nemen de 
uitkomsten van tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders 
en medewerkers mee in de verdere verbetering van zichzelf. 
Wij kregen als tip van de onderwijsinspectie dat scholen nog 
duidelijker kunnen maken wát hun kwaliteit is, hoe zij dat meten 
en wat hun ambitie is. Daarmee gaan wij dus aan de slag.

Wij brengen de sociale veiligheidsbeleving van onze leerlingen 
systematisch in kaart. Hiervoor gebruiken wij de Sociale 
Competentie Observatielijst – een leerlingvolgsysteem gericht 
op sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. 
Daarnaast houdt een werkgroep met directeuren en intern 
begeleiders zich bezig met een actueel handboek veiligheid en 
heeft elke school een coördinator sociale veiligheid.
Ons kwaliteitssysteem is zo gericht op het monitoren, analyseren 
en verbeteren van onze onderwijskwaliteit. Het inspectiekader 
is daarbij richtinggevend. Verantwoordingsstukken worden 
transparant en ‘inspectieproof’ gedeeld. Het inspectiebezoek in 
2018 leverde een mooi rapport op: we hebben onze kwaliteit dus 
ook volgens de inspectie goed op orde.

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 en uitstroomgegevens 2018

Wij analyseren de eindtoetsscores en uitstroomgegevens elk jaar 
zorgvuldig en brengen twee keer per jaar op vaste momenten 
ook tussenopbrengsten in kaart. Op basis hiervan voeren we 
monitorgesprekken en maken zo nodig een verbeterplan.
De opbrengsten van de eindtoets 2018 laten een stijgende lijn 
zien. Vergelijken blijft overigens lastig, onder meer omdat een 
aantal scholen met andere toetsen is gaan werken. Twee scholen 
scoorden helaas onvoldoende, maar deze scholen hebben 
zo weinig leerlingen dat individuele leerlingenresultaten zeer 
bepalend zijn voor de groepsuitslag. Alle andere scholen scoorden 
redelijk, goed of zelfs zeer goed.
Leerlingen van het Palet (speciaal basisonderwijs) doen geen 
centrale eindtoets. Wij volgen hun ontwikkeling aan de hand van 
hun ontwikkelingsperspectief.

Communicatiebeleid

Professionele communicatie is ook belangrijk voor onze kwaliteit. 
In 2016 is een communicatieplan gemaakt op stichtingsniveau, 
dat afgelopen koersjaren verder is uitgevoerd. Zo is een format 
gemaakt waarmee elke school een eigen communicatieplan kan 
maken en zijn ook andere thema’s rondom interne communicatie 
opgepakt. Onze stichtingswebsite is al vernieuwd en ook de 
scholensites ondergaan komende tijd een metamorfose.

Duurzame energie

Op al onze scholen liggen zonnepanelen: zo investeren we ook in 
duurzame energie en een schone toekomst. Steeds meer scholen 
gebruiken ook duurzame LED-verlichting. In 2018 plaatsten we 
energiezuinige cv-toestellen bij de Odaschool en voor het eerst 
zijn ook elektrische stralingspanelen toegepast bij De Firtel en De 
Bongerd.

 
VWO
HAVO
VMBO T (Mavo)
VMBO G/TL
VMBO Basis/kader
Praktijkonderwijs
VSO Onderwijs
Anders
Totaal

2014
78
93
107
13
78
12
7
10
398

2015
76
107
87
16
85
19
1
6
397

2016
78
93
107
13
78
12
7
10
398

2017
85
107
94
13
70
10
1
6
386

2018
99
94
71
23
60
16
2
1
366
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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 zijn grotendeels vervangen voor kind-
ouder-leerkrachtgesprekken, waarbij leerlingen zelf aangeven wat 
zij graag willen bereiken met welke ondersteuning.
Elke school werkt vanuit een eigen visie op ouderbetrokkenheid 
en zet steeds meer in op educatief partnerschap, juist ook om 
leerlingen te versterken in hun eigenaarschap.
Steeds meer leerlingen hebben een eigen portfolio dat samen 
met het rapport inzicht geeft in de ontwikkeling. Via het digitale 
portal wordt met ouders gecommuniceerd.
Na het inspectiebezoek aan MeerderWeert in 2018 beoordeelde 
de inspectie juist het ‘eigenaarschap’ dat leerlingen en leraren in 
toenemende mate ervaren, als positief.

Leerlingen praten mee

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

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

Onze organisatie in 2018
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 bestond in 2018 uit 
Henk Jabben en voorzitter René van Strijp. De voorzitter was 
geheel 2018 met ziekteverlof en werd vervangen door Henk 
Jabben.
Na het eerdere afscheid van René van Strijp, stopt ook Henk 
Jabben in augustus 2019 als bestuurder bij MeerderWeert. 
Daarmee komt een einde aan het tweehoofdig bestuur en gaat 
Patrick Limpens (sinds januari 2019 aan de slag) alleen verder als 
bestuurder. Onze besturingsfilosofie is hierop aangepast.

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 
bestuursbureau 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 
  2018 opgenomen.
	 ●		In 2018 ontstonden twee vacatures in de raad van toezicht,  
  begin 2019 is de werving gestart om deze in te vullen

Medezeggenschap in 2018
Ouders en medewerkers denken, praten en beslissen 
mee over ons stichtingsbeleid in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). In 2018 vond een aantal 
wisselingen plaats in de samenstelling en investeerde de GMR in 
eigen scholing.

In 2018 was de verdergaande samenwerking met Eduquaat een 
terugkerend en actueel onderwerp: de GMR is en wordt hier 
nauw bij betrokken. Ook vervanging en opvolging van de raad van 
bestuur stonden regelmatig op de agenda.

Een greep uit de andere agendapunten in 2018: de jaarrekening, 
tevredenheidspeiling, jaarplan, besturingsfilosofie en het invullen 
van de vacatures van de raad van toezicht. Eén gebeurt op 
bindende voordracht van de GMR. Ook de nieuwbouw van 
Kennis- en Expertisecentrum KEC Weert stond regelmatig op de 
agenda.
 	 ●	In het volledige jaarverslag (zie www.meerderweert.nl) 
     is ook het verslag van de GMR over 2018 opgenomen.

Leerlingenaantal stabiliseert, marktaandeel gelijk
Op 1 oktober 2018 had MeerderWeert in totaal 2668 leerlingen.
Ons leerlingenaantal liep lange tijd terug, maar stabiliseert zich nu. 
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 open 
en wordt – na gesprekken met team, MR en werkgroep Behoud 
school Swartbroek – als lesplaats gekoppeld aan IKC Leuken.
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Komende jaren wordt de toekomst van kleinere scholen Joannes 
en Kameleon – qua aantallen onder de opheffingsnorm – ook 
duidelijker.

Medewerkers in aantallen
MeerderWeert heeft ruim driehonderd medewerkers in dienst 
(telling eind 2018: 320). Dat aantal is gestegen afgelopen jaar 
doordat ons leerlingenaantal zich stabiliseerde. De gemiddelde 
leeftijd van onze medewerkers is 47,3 jaar. Het merendeel van 
onze medewerkers is vrouw, eind 2018 hadden we slechts 52 
mannen in dienst.

Ziekteverzuim: dalende trends

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage daalde, net als in 
2017, ook in 2018 licht. Een positieve trend. Wij blijven ons 
ziekteverzuimbeleidsplan consequent uitvoeren en hopen ons 
werkklimaat steeds verder te verbeteren.

Het jaar van de mobiliteit

Mobiliteit wordt meer en meer als positieve ontwikkeling gezien. 
Dat bleek zeker in 2018: 17 medewerkers wisselden van school, 
net als drie directeuren. Hierdoor konden andere medewerkers 
met ambitie doorgroeien naar een leidinggevende rol. Alle 
‘overstappers’ zijn tevreden met hun stap en voelden zich warm 
welkom geheten door hun nieuwe school.

Werkgroep zij-instroom van start

In 2018 konden we tien vervangers een reguliere baan aanbieden 
en wisten we gelukkig ook weer nieuwe vervangers aan ons te 
binden. Omdat werving van nieuwe medewerkers en vervangers 
steeds belangrijker wordt, is een werkgroep zij-instroom gestart 
in 2018 die een zij-instroomtraject gaat ontwerpen. We werken al 
nauw samen met Eduquaat bij de inzet van vervangers.

Eigen risico vervanging, ook regelruimte
Sinds 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 2018 kreeg de raad van bestuur zes klachten binnen. Die zijn 
opgelost door een goed gesprek. MeerderWeert is aangesloten bij 
de landelijke klachtencommissie.

Financieel gezond
MeerderWeert is financieel gezond. Wij voeren zorgvuldig 
risicomanagement, door goed te anticiperen op bezuinigingen, het 
aantal leerlingen op de langere termijn 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.
 



MeerderWeert, 
Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
Beatrixlaan 1
6006 AH  Weert
Tel. (0495) 75 02 50

www.meerderweert.nl

 

 

 

Balans per 31 december 2018    
     
 2018 2017  2018 2017
Vaste activa   Eigen vermogen  
Materiële vaste activa € 3.852.427  Eigen vermogen € 5.716.603 
     
Vlottende activa    Voorzieningen € 1.096.444 
Vorderingen € 1.818.118    
Liquide middelen € 3.345.036  Vreemd vermogen  
Totaal vlottende activa € 5.163.154  Kortlopende schulden € 2.202.534 
     
Totaal activa € 9.015.581

€ 3.566.911

€ 1.098.283
€ 3.622.233

€ 4.720.516

€ 8.287.427  Totaal passiva € 9.015.581

€ 5.471.020

€ 1.151.533

€ 1.664.874

€ 8.287.427 

Exploitatierekening     
 2018    
Rijksbijdragen € 16.588.307    
Ov. overheidsbijdragen € 286.759    
Overige baten € 814.780    
     
Totaal Baten € 17.689.846    
     
Personeelslasten € 14.130.064    
Afschrijvingen € 332.207    
Huisvestingslasten € 905.181    
Overige lasten € 2.075.402    
     
Totaal Lasten € 17.442.854    
     
Saldo Baten en Lasten € 246.992    
Financiële baten en lasten € -1.409  

  
       
Totaal resultaat € 245.583 

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

Exploitatie en balans

2017
€ 15.479.094

€ 262.773
€ 649.387

€ 16.391.254

€ 13.859.494
€ 353.795
€ 890.895

€ 1.713.935

€ 16.818.119

€ -426.865
€ -1.097

€ -427.962

Onze Scholen

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)


