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Vooraf

Voorwoord
Dat we er als organisatie goed voor staan, bleek zeker toen in het voorjaar van 
2020 de coronacrisis uitbrak en onze scholen afstandsonderwijs moesten gaan 
bieden. Er is snel geschakeld met onze partners in kinderopvang om ouders te 
ontlasten. Het is goed gelukt om volop in contact te blijven met kinderen en 
ouders. Ouders hebben de inzet van onze professionals zeer gewaardeerd. Hopelijk 
zal het Rijk die waardering ook blijvend laten zien voor het onderwijs.

Wat een geluk dat in 2019 volop was geïnvesteerd in Chromebooks en iPads! 
Leerlingen konden mede hierdoor thuis goed doorleren. Onze organisatie 
heeft ook in digitaal werken versneld een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Schoolteams zijn volledig online gaan samenwerken en videoconferencing is 
‘normaal’ geworden.

Mooi om te zien hoe elke school op eigen wijze invulling gaf aan dat 
afstandsonderwijs en aan het weer opstarten op school. Juist die eigenheid tekent 
onze organisatie en die willen wij juist versterken vanuit onze nieuwe koers, die we 
in 2019 samen maakten. Door van elkaar te leren en elkaar te inspireren, komen 
we samen verder en kan elke school in zijn eigen buurt met zijn eigen partners het 
onderwijs bieden dat past bij zijn leerlingen en ouders.

Patrick Limpens
Voorzitter raad van bestuur Stichting MeerderWeert

Vooraf

Het volledige en ‘officiële’ jaarverslag en onze koers zijn te downloaden via onze website: 
www.meerderweert.nl. Deze samenvatting is bedoeld voor de ouders/verzorgers* van onze leerlingen, leden 
van medezeggenschapsraden, samenwerkingspartners en anderen die meer willen weten 
over MeerderWeert.

In 2019 keken wij terug op de vorige koers en maakten een nieuw koersplan. Daarmee is 2019 een 
overgangsjaar naar een nieuwe periode. In dit jaarverslag vertellen wij wat we hebben gedaan en hebben 
bereikt, in lijn met hoe brancheorganisatie PO-Raad dit voorstelt. Vandaar dat dit jaarverslag iets anders van 
opzet is dan voorgaande jaren.

*Overal waar wij ‘ouders’ schrijven kan ook ‘verzorgers’ worden gelezen.
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Ons
Ons profiel

Waar staan wij voor?
Missie
Kinderen maken nu en straks onze maatschappij. Daarom ontwikkelen zij bij ons de 
kennis, kunde, vaardigheden en mindset die zij als vormgevers van de samenleving 
nodig hebben.

Wij geloven in de groeimogelijkheden van ieder kind en iedere medewerker en 
zetten ons elke dag opnieuw met liefde in voor ieders optimale ontwikkeling.
Bij ons leren kinderen: zorgen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. Zo kunnen zij 
opgroeien tot evenwichtige, gelukkige mensen die actief bijdragen aan de continu 
veranderende samenleving.

Waar gaan wij voor?
Visie
Onze onderwijsprofessionals prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen en spreken 
hun ontwikkelingskracht aan. Zij maken leren uitdagend en creëren een positief 
leerklimaat. Met kinderen, ouders, samenwerkingspartners en omgeving vormen zij 
een gemeenschap waarin talenten in interactie met elkaar tot bloei komen.
Onze scholen hebben een eigen, herkenbaar profiel en bieden het onderwijs 
dat kinderen in hun buurt, wijk of dorp nodig hebben. Dat onderwijs is goed en 
toekomstgericht.

Wij geven kinderen kennis van belangrijke basisvakken als taal en rekenen mee 
en wat verder nodig is om nu en ‘later’ actief mee te kunnen doen in onze 
samenleving. Hier horen sociale, emotionele en creatieve vaardigheden bij, net als een 
onderzoekende houding, regie leren nemen over je ontwikkeling, leren samenwerken 
en je authentieke zelf worden als mens.

profiel
Waar staan wij voor en waar gaan wij voor?
Onze missie en visie zijn de basis voor ons werk.
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OnzeOnze koers

Nieuwe koers
Onze koers 2019-2023 ‘Voor de vormgevers van onze samenleving’ biedt richting aan 
de scholen om de komende jaren op hun eigen wijze verder aan de slag te gaan met 
goed en toekomstgericht onderwijs.

Onze missie en visie zijn de basis voor ons werk. Ook bouwen we door op wat 
afgelopen jaren door onze scholen is ingezet en neergezet. We leven in een tijd 
waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen: nu weten wat in 2024 nodig 
is, kán eigenlijk niet. We kijken komende jaren dus regelmatig of we nog steeds de 
juiste dingen doen en stellen zo nodig bij. Richtinggevend hiervoor zijn onze drie 
koerspijlers die in deze koers verder uitgewerkt worden:
 • toekomstgericht ontwikkelen
 • samen leren, samen leven
 • eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen

Als organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht verantwoorden 
wij graag hoe wij werken en wat wij bereiken. Dat doen wij vanaf het volgende 
jaarverslag aan de hand van de drie koerspijlers.

    Bekijk ons koersplan op www.meerderweert.nl

koers
Een nieuw koersplan
In 2019 is het koersplan 2015-2019 ‘MeerderWeert middenin de 
samenleving – Samen leren, boeien en groeien’ uitgebreid geëvalueerd en 
besproken met de onderwijsteams van onze scholen, de GMR en de raad 
van toezicht. Wat ging goed en waaraan kunnen we nog werken? Het 
antwoord op die vragen was één van de bouwstenen voor ons nieuwe 
koersplan, dat in 2019 samen met scholen is gemaakt.
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OnzeOnze koerskoers
Hoe wij werken
Verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie zijn leidende principes voor hoe 
wij werken.

Eigenheid is bij MeerderWeert heel belangrijk. Voor teams, individuele medewerkers 
en natuurlijk ook voor kinderen. Komende koersperiode zetten we daarom in op 
verdere versterking van ieders eigenaarschap.

Ook focussen we op gespreid leiderschap. De aanpassing van onze bestuursstructuur 
in 2019 – van twee bestuurders naar één – sluit hierop aan.
We leggen de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Professionals ontwikkelen 
samen strategisch beleid en voeren dat ook uit. Niet alleen op hun eigen scholen, 
maar voor alle scholen in onze stichting. Zo werken we binnen MeerderWeert samen 
aan dat onderwijs dat de vormgevers van de samenleving nodig hebben.

We koesteren verschillen, maar natuurlijk horen onze scholen bij elkaar en vormen 
één stichting. Komende koersperiode gaan we samen op ontdekkingstocht: wat zijn 
nu de belangrijke waarden die ons verbinden? Hoe kunnen we elkaar meer inspireren 
en van elkaar leren?

Koers invoeren: met balans
Hét sleutelwoord voor de invoering van onze nieuwe koers is: balans. Wij willen niet 
alleen dat kinderen in balans (leren) zijn, maar ook dat onze medewerkers hun werk 
vitaal en met enthousiasme kunnen blijven doen. We zijn als organisatie ambitieus, 
maar gunnen teams hun eigen ontwikkeltempo en gaan voor een mensgerichte 
manier van werken die rekening houdt met ieders leer- en werkplezier.

Van koersplan naar schoolplan naar jaarplan
Het koersplan is de basis voor het schoolplan dat elke school of IKC heeft gemaakt. 
En dat is weer de basis voor het jaarplan waarin staat wat het team dat komende jaar 
gaat doen om de koers in praktijk te brengen.

Wij delen ons verhaal graag!
Wie wij zijn en wat wij doen: wij vertellen dat graag aan kinderen, ouders, 
samenwerkingspartners en anderen in de regio! Sinds 2019 delen we ons verhaal 
veel actiever op sociale media.
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Onderwijs
Onderwijs en kwaliteit

Onderwijs voor een brede ontwikkeling
Onze scholen gaan voor een brede ontwikkeling van kinderen. Wij besteden niet 
alleen aandacht aan cognitieve ontwikkeling, maar ook sociale en emotionele 
ontwikkeling en normen en waarden.

In 2019 kregen 21e eeuwse vaardigheden een prominentere plek in het onderwijs. 
Een aantal medewerkers is ambassadeur geworden en coachen collega’s.
Medewerkers hebben zich ook verdiept in hoe leerkrachten Wetenschap & 
Technologie kunnen vormgeven in onderzoekend en ontwerpend leren. Samen met 
Sparkstechlab ontwikkelen wij nu een onderwijsaanbod voor onze leerlingen.

ICT kan helpen om het onderwijs aantrekkelijker en beter te maken. 
Alle scholen hebben touchscreenborden en het gebruik van allerlei ‘devices’ is heel 
hoog. Afgelopen jaar zijn Chromebooks en iPads aangeschaft.

Kwaliteit is van iedereen
Leerkrachten en andere onderwijsprofessionals werken handelingsgericht en hebben 
oog voor een brede ontwikkeling van kinderen. Wij maken medewerkers ervan 
bewust dat kwaliteit van ons allemaal is en stimuleren het kwaliteitsdenken via 
collegiale visitatie en onderlinge audits.

Scholen leren actief van elkaar en leggen transparant verantwoording af aan ouders 
én elkaar. Het Intern Ondersteunings Team (IOT) ondersteunt teams bij het 
analyseren van onderwijsresultaten en tijdens schoolbezoeken.
Onze kwaliteitsstandaarden sluiten aan bij het toezichtkader van de Inspectie van het 
Onderwijs. De onderwijsinspectie deed in 2019 geen onderzoek bij MeerderWeert.

kwaliteit
Onderwijs in beeld
Wat waren opvallende zaken in 2019 in ons onderwijs? Een greep.
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Onderwijs
Onderwijs en kwaliteitkwaliteit
Resultaten goed in beeld
Wij volgen de ontwikkelingen van leerlingen goed. Eén van de thermometers 
daarvoor is de eindtoets, waarvan wij de resultaten vooral gebruiken om goed te 
kijken naar trends en mogelijke verbeterkansen voor ons onderwijs. Belangrijker nog, 
vinden wij in hoeverre leerlingen individuele groei laten zien ten opzichte van zichzelf 
sinds het vorige toetsmoment.

Een aantal van onze scholen scoorde bovengemiddeld op de eindtoets: IKC Leuken, 
de Bongerd, Aan de Bron, de Tweesprong en de Odaschool. Swartbroek, de Kerneel, 
Laar en de Kameleon scoorden zelfs boven de bovengrens.
Mindergemiddeld scoorden Joannes, de Zonnehof en de Firtel, Budschop en de 
Schrank. De teams van deze scholen analyseren hun eindtoetsgegevens natuurlijk 
goed en kijken wat eventueel beter kan. Het leerlingenaantal op de Joannes is 
zo klein, dat een individueel leerlingenresultaat daar zeer bepalend is voor de 
groepsscore. Na twee eerdere jaren met zwakkere scores op de eindtoets, heeft 
De Fitel een herstelopdracht en krijgt extra begeleiding om te verbeteren.

   Een historisch eindtoetsenoverzicht vanaf 2012 is een bijlage van 
   het officiële jaarverslag dat is te vinden op onze website.

Samenwerken in en voor de wijk: IKC’s
Waar mogelijk werken onze scholen samen met partners in kinderopvang, 
onderwijs, welzijn, sport en cultuur, om kinderen samen goed onderwijs en optimale 
ontwikkelingskansen te bieden. In een aantal wijken gebeurt dit in Integrale 
Kindcentra.

In 2019 hebben we met kinderopvangorganisaties in Weert en Nederweert 
afgesproken dat we kiezen voor duaal leiderschap: leidinggevenden van kinderopvang 
en onderwijs geven op basis van gelijkwaardigheid samen leiding aan IKC’s.

Passend onderwijs: steeds preventiever werken
Als partner in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs, werken wij met andere 
onderwijsorganisaties samen aan goed onderwijs en passende ondersteuning voor 
ieder kind in de regio Weert.

IOT is spin in het web
Elke school neemt zijn zorgplicht serieus en doet er alles aan om onderwijs aan 
kinderen met een extra ondersteuningsvraag in de eigen omgeving mogelijk te maken. 
Lukt dat niet, dan kijkt de school samen met ouders en het Interne Ondersteunings 
Team (IOT) welke school wél de juiste ondersteuning kan bieden, of – als dat niet 
kan – dat speciaal (basis)onderwijs wellicht beter past.
Het IOT is de spin in het web tussen de scholen, het samenwerkingsverband passend 
onderwijs en externe partners. De IOT-leden van MeerderWeert en Eduquaat zijn in 
2019 nog intensiever gaan samenwerken.
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Onderwijs
Onderwijs en kwaliteitkwaliteit
Steeds preventiever
We zijn steeds preventiever gaan werken, door op tijd te signaleren als kinderen iets 
extra’s nodig hebben voor hun ontwikkeling, soms met inzet van expertise vanuit 
het Kennis- en Expertisecentrum Weert. Zo proberen wij kinderen als het even kan 
ondersteuning te bieden op de basisschool. Is meer nodig, dan verwijzen wij kinderen 
ook tijdig naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Dat is een goede 
zaak, want hoe eerder we specialistische ondersteuning kunnen bieden, hoe groter de 
kans dat een kind – als dat passend is – na een periode weer (deels) kan instromen in 
het regulier onderwijs.

Onderwijs en ondersteuning voor nieuwkomers
Anderstaligen en nieuwkomers kunnen ook rekenen op extra ondersteuning en 
voor kinderen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, heeft een aantal 
scholen specifieke kennis in huis (NT2-expertise). Onze medewerkers en collega’s 
van Eduquaat verzorgen samen het onderwijs aan asielzoekerskinderen vanuit de 
Koala-school.

Leesproblemen voorkomen
Verschillende scholen zijn bezig met het lees- en interventieprogramma BOUW!, dat 
preventief wordt ingezet om leesproblemen te voorkomen. In 2019 organiseerden 
we studiebijeenkomsten voor leerkrachten en een training voor coördinatoren. Een 
beleidsplan is in de maak.

KEC Weert open
Kennis- en Expertisecentrum Weert ging in 2019 open. Hierin werkt Het Palet samen 
met speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en jeugdzorg. Samen bieden 
zij onderwijs en jeugdzorg in het KEC, maar delen ook hun expertise met regulier 
onderwijs in de regio.

Doorgaande ontwikkelingslijnen
Ontwikkelen begint en stopt niet op de basisschool. We werken intensief samen 
met kinderopvangorganisaties én met het voortgezet onderwijs, om kinderen een 
doorgaande ontwikkelingslijn te bieden.

Regionale ontwikkelingsagenda
Met andere scholen, kinderopvang, zorg en welzijn en gemeenten voeren wij de 
regionale ontwikkelingsagenda jeugd uit. Zo proberen we kinderen in de regio samen 
optimale ontwikkelingskansen te bieden.
 

Elke school laat in zijn 
eigen jaarverslag weten 
wat is gedaan om goed 
onderwijs te geven aan 
leerlingen. Meer weten? 
Check de websites 
van de scholen, via het 
scholenoverzicht op 
www.meerderweert.nl.
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personeel
Personeel en 
professionalisering

Elke dag leren
Wij zijn een lerende organisatie. Ook informeel leren telt mee! Dus kijken collega’s 
bij elkaar in de klas en inspireren elkaar. We organiseren intervisie en gezamenlijke 
studiedagen en ook in 2019 was er de MeerderWeertdag voor alle medewerkers. We 
wisselen ook kennis en ervaringen uit met collega’s van Eduquaat.
Onderdeel van ieders competentiedossier is de mogelijkheid om collega’s en 
leidinggevenden om feedback te vragen, zodat iedereen zijn of haar professioneel 
handelen steeds verder kan verbeteren. Startende leerkrachten krijgen coaching om 
zo goed en snel mogelijk basisbekwaam te worden in hun vak.

Op zoek naar nog meer ‘samen’
In 2019 hebben wij het ontwikkelpotentieel van alle medewerkers van 
MeerderWeert in kaart gebracht, zodat wij ons beleid goed kunnen laten aansluiten 
op hun ambities. Mede op basis hiervan is ons nieuwe strategisch personeelsbeleid 
gemaakt. Dat gaan we nu verder uitwerken.

Verbinding
Samen gaan we op zoek naar hoe teams en scholen elkaar nog meer kunnen 
inspireren en vanuit welke verbindende kernwaarden we dat doen. Ook geven we 
gespreid leiderschap vorm en leggen verantwoordelijkheden lager in de organisatie. 
Nu al zijn medewerkers actief betrokken bij strategische thema’s en ontwikkelen 
samen beleid.

Duurzaam inzetbaar blijven
Wij besteden veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid, om ook in de toekomst 
voldoende bekwame, gezonde, gemotiveerde, betaalbare en duurzaam inzetbare 
medewerkers te houden.
Iedere medewerker heeft zijn/haar kennis en bekwaamheden goed in beeld en 
kan van daaruit – met coaching – stappen zetten voor verdere ontwikkeling. 
Heeft een medewerker meer nodig om goed te functioneren, dan bieden wij een 
ontwikkeltraject aan en krijgt hij of zij een coach.

professionalisering
Onze medewerkers
Hoe leren wij bij MeerderWeert? En hoe ziet ons personeelsbeleid 
er – op hoofdlijnen – uit?
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Personeel en 
professionaliseringprofessionalisering
Groeimogelijkheden
Medewerkers die hun vakmanschap willen verdiepen of willen doorgroeien naar 
een leidinggevende functie of expertrol, krijgen alle leer- en ontwikkelkansen. We 
bieden hiervoor mobiliteitsbeleid en ontwikkelen loopbaanpaden en management 
development-trajecten en bieden mogelijkheden voor begeleiding, coaching 
en opleiding.

Tijdens ontwikkelgesprekken bespreken we ieders groeimogelijkheden en koppelen 
daar ook een ontwikkelingsplan aan. Dat kan overigens natuurlijk ook groeien binnen 
de eigen functie zijn.

Samen talent werven in de regio
Wij werken met collega-organisaties in de regio samen om nieuw onderwijstalent te 
werven en te behouden.

Aanpak werkdruk
Het geld dat het Rijk beschikbaar stelde voor werkdrukvermindering is door elke 
school naar eigen inzicht ingezet, in afstemming met de medezeggenschapsraad. 
Alle scholen kozen voor inzet van extra medewerkers.

11



Jaar
verslag

2019

Huisvesting
Huisvesting, facilitaire zaken 
en financiën

Nieuwbouw- en verbouwnieuws
IKC Leuken leert en werkt sinds maart 2019 in een nieuw gebouw, dat ruimte biedt 
aan 400 leerlingen.
IKC Laar wordt uitgebreid: de gemeenteraad besloot hierover in mei 2019. Een 
bouwteam is al aan de slag.
Het Palet verhuisde in maart 2019 naar het nieuwe gebouw van het Kennis- en 
Expertisecentrum in Weert. De oude school is daarna gesloopt, het aangrenzende 
bestuurskantoor kon daarna verbouwd worden en is inmiddels klaar.

Gebouwen weer up to date
Vanuit het meerjarenonderhoudsplan zijn in 2019 veel scholen verbeterd. Brede 
School Stramproy kreeg een nieuwe vloer, IKC de Kerneel is aangepast aan het 
onderwijsconcept door grote leerruimtes te maken en de Zonnehof kreeg een beter 
klimaatsysteem.
In IKC de Bongerd is ruimte gemaakt voor medebewoner Kentalis en de Odaschool 
is aangepast zodat in de school goed samengewerkt kan worden met ’t Kwintet.

Duurzaam!
Alle nieuwbouwprojecten zijn of worden aardgasvrij opgeleverd. En de zonnepanelen 
op onze scholen leverden in 2019 een reductie op van bijna 150 ton CO2.

Leren en werken in de cloud
Skool is onze nieuwe ICT-partner en zorgt voor ICT-infrastructuur en 
applicatiebeheer. Skool zorgt ook voor een cloud-omgeving voor leerlingen: MILOO. 
In deze online omgeving kunnen we eigentijds onderwijs bieden.

financiën
Randvoorwaarden voor goed onderwijs
Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen en goede faciliteiten. 
Een aantal highlights uit 2019 op een rij.
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Huisvesting

Zorgvuldig omgaan met de AVG
Vanzelfsprekend gaan wij heel zorgvuldig om met privacygevoelige informatie.
Een werkgroep stimuleert scholen om goed om te gaan met de AVG (de Algemene 
verordening gegevensbescherming). Wij werken samen met Your Safety Net, die ons 
een handige applicatie biedt om bewust om te gaan met ‘gevoelige’ data. Zo werken 
we conform de richtlijnen van brancheorganisatie PO-Raad en Kennisnet. In 2019 
constateerden we twee datalekken die we tijdig konden oplossen en niet hoefden te 
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sinds 2015 regelen wij financiën, huisvesting, administratie en personeelszaken 
voor MeerderWeert en Eduquaat vanuit AMENSO. Dit is juridisch en fiscaal 
gezien een zelfstandige organisatie, waarvoor we in 2019 een samenwerkings- en 
dienstverleningsovereenkomst hebben voorbereid en bezig zijn om de rechtspositie 
van medewerkers goed te regelen.

Data in beeld
Meten is weten, maar dan moet je wél de juiste kengetallen in beeld hebben. Dat 
maakt ons nieuwe planning- en controlsysteem Capisci mogelijk. Directeuren van 
scholen hebben direct realtime inzicht in financiële en personele gegevens van hun 
school. Ook andere belangrijke data is beschikbaar, zodat we goed kunnen bijsturen 
als dat nodig is.

Risico’s in beeld
Wij hebben risico’s goed in beeld dankzij een efficiënt risicobeheersingssysteem.

  Een overzicht is te vinden in ons officiële jaarverslag, dat te 
  vinden is op onze website.

Financieel gezond
MeerderWeert is financieel gezond en ons financiële beleid is erop gericht dat wij 
ook in de toekomst goed onderwijs kunnen blijven bieden aan kinderen in de regio 
Weert. De komende jaren verwachten we een redelijk stabiel aantal leerlingen.

  Bekijk alle financiële gegevens in ons officiële jaarverslag, dat te 
  vinden is op onze website.

financiën

Rechtspositie medewerkers AMENSO goed geregeld

Huisvesting, facilitaire zaken 
en financiën

13



Jaar
verslag

2019

Bestuur
Bestuur en organisatie

Vijftien samenwerkende scholen
Bij MeerderWeert horen veertien reguliere basisscholen in Nederweert en Weert: 
De Bongerd, IKC de Kerneel, De Schrank, De Tweesprong, De Zonnehof, Budschop, 
De Kameleon, Swartbroek, IKC Laar, Joannes, Aan de Bron, IKC Leuken, Odaschool 
en De Firtel en één school voor speciaal basisonderwijs: Het Palet. Samen geven wij 
met 330 medewerkers onderwijs aan 2700 leerlingen.

  Bekijk alle scholen en hun contactgegevens op www.meerderweert.nl.

Bestuur en toezicht
MeerderWeert heeft met ingang van 1 augustus 2019 één bestuurder: voorzitter 
raad van bestuur Patrick Limpens. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het strategisch beleid en een goede dagelijkse gang van zaken. Het stafbureau 
ondersteunt daarbij.

De voorzitter raad van bestuur is één van de vier bestuursleden van de coöperatie 
Kennis- en Expertisecentrum (KEC) Weert. Onze school voor speciaal basisonderwijs 
verhuisde in maart 2019 naar het KEC en werkt daarin samen met twee andere 
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en jeugdzorg.
Patrick Limpens is lid van het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Weert-Nederweert. Ook neemt hij samen met bestuurders van andere 
onderwijsorganisaties in de regio deel aan de PO-tafel. Hier worden kennis en 
ervaringen uitgewisseld en worden actuele en regionale vraagstukken zoals het 
lerarentekort, samen aangepakt.

organisatie
MeerderWeert in vogelvlucht
Hoe ziet onze organisatie eruit?
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Bestuur
Bestuur en organisatie

Code Goed Bestuur
Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. MeerderWeert volgt de Code Goed 
Bestuur in het primair onderwijs van brancheorganisatie PO-Raad. Bestuur en intern 
toezicht zijn gescheiden.

Nieuwe leden raad van toezicht
In 2019 kreeg de raad van toezicht nieuwe leden.

  Het verslag van de raad van toezicht – waarin ook de samenstelling van de
  raad staat vermeld - is een bijlage van het officiële jaarverslag dat is te
  vinden op onze website.

Medezeggenschap goed geregeld
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) – met daarin ouders en 
medewerkers – praat mee over bovenschoolse zaken. Elke school heeft een eigen 
medezeggenschapsraad.

  Het verslag van de GMR is een bijlage van het officiële jaarverslag 
  dat is  te vinden op onze website.

Intensieve samenwerking met Eduquaat
Wij werken als MeerderWeert intensief samen met collega-onderwijsinstelling 
Stichting Eduquaat. Die samenwerking is erop gericht om in de toekomst steeds 
meer samen te doen, vanuit een gemeenschappelijke toekomstvisie.
Wij delen nu al veel kennis met elkaar en regelen de administratie, HRM, facilitaire 
zaken en financiën voor beide organisaties vanuit één gezamenlijke dienst: AMENSO.
In 2019 is besloten dat MeerderWeert en Eduquaat scholen vanuit één 
bestuurskantoor ondersteunen. Het kantoor aan de Beatrixlaan is hiervoor geschikt 
gemaakt en biedt na een verbouwing voldoende eigentijdse werkplekken en 
ontvangstruimten.

Middenin de samenleving
Niet alleen onze scholen staan middenin de samenleving, ook als stichting zijn wij 
volop in dialoog met belangrijke stakeholders. In de eerste plaats natuurlijk met 
onze leerlingen en hun ouders, die betrokken zijn bij het schoolbeleid en bij wie we 
regelmatig de tevredenheid peilen. Ook met onder meer kinderopvangorganisaties, 
collega-scholen, jeugdhulp- en zorgpartners en gemeenten Weert en Nederweert zijn 
we volop in verbinding.

In 2019 kwam één klacht binnen bij de raad van bestuur, die we gelukkig na overleg hebben kunnen 
oplossen. Onze klachtenregeling staat op onze website. Uiteraard is onze inzet om klachten te voorkomen, 
door duidelijk en op tijd in gesprek te gaan met elkaar.

organisatie
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Stichting MeerderWeert

Beatrixlaan 1, 6006 AH Weert

Telefoon (0495) 750 250

info@meerderweert.nl

www.meerderweert.nl

www.facebook.com/meerderweert

www.linkedin.com/company/meerderweert


