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VOORWOORD 
VAN DE  BESTUURDER

Het tweede coronajaar was anders 
dan het eerste. In 2020 kregen 
we veel centrale maatregelen 

om uit te voeren, in 2021 werd meer 
aan de scholen en schoolbesturen 
zelf overgelaten. Wij waren blij met 
die vrijheid, ook al werd het werk er 
niet per se makkelijker op. In 2021 
werden we geconfronteerd met 
hoge aantallen coronabesmettingen. 
Leerlingen, collega’s en ouders moesten 
in quarantaine, groepen moesten soms 
naar huis en we moesten zelfs een 
school even sluiten. Aan dynamiek geen 
gebrek, het waren roerige tijden.

Ondanks het continue schakelen, wisten 
onze collega’s steeds het maximale uit 
zichzelf te halen om hun leerlingen zo 
goed mogelijk onderwijs te geven. Wat 
een vastberadenheid, creativiteit en 
inzet heb ik gezien! Daar kan ik alleen 
maar respect voor hebben en dankbaar 
voor zijn. Gelukkig ziet ook ‘Den Haag’ nu 
dat het werken in het primair onderwijs 
beter gewaardeerd moet worden. Het 
is wat mij betreft dan ook niet meer 
dan terecht dat onze toppers in het 
primair onderwijs eindelijk dezelfde 
beloning krijgen als hun collega’s in het 
voortgezet onderwijs.
 

Wat resultaten betreft, kunnen we 2021 
niet vergelijken met voorgaande jaren, 
toen we het vizier ongehinderd konden 
richten op de uitvoering van onze koers. 
Inmiddels hebben we die draad weer 
opgepakt, waarbij we de lessen van 
corona meenemen. Gezien de enorme 
veerkracht in onze organisatie kan het 
niet anders dan dat we komende jaren 
mooie stappen gaan zetten met elkaar. 
Met in ons achterhoofd de quote van 
John Lennon, waarmee ik het jaarverslag 
van 2020 begon:
‘Life is what happens while you are busy 
making other plans’.

‘Het geheim van succes is om de gewone dingen  
ongewoon goed te doen’, 

..zo luidt een bekende uitspraak van John D. Rockefeller, filantroop en een van ’s werelds rijkste zakenlieden. 
Deze quote is volledig van toepassing op de onderwijsmensen en -ondersteuners van MeerderWeert. Wát een kanjers 

hebben wij in huis! Ook in 2021, dat net als het jaar ervoor sterk gekleurd werd door corona, wisten zij onze leerlingen in 
beeld te houden, aandacht te geven en te onderwijzen. Een prestatie van formaat!

Het volledige jaarverslag en onze koers kun je 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.

*Overal waar ‘ouders’ vermeld staat, hebben we het over 
‘ouders/verzorgers’. En waar we spreken over ‘hij’ of ‘zij’ 
bedoelen we alle genderidentiteiten. 

http://www.meerderweert.nl
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ONZE MISSIE: 
Kinderen maken onze maatschappij, nu 
en in de toekomst. Bij MeerderWeert 
helpen we hen om de kennis, 
vaardigheden en mindset te ontwikkelen 
die zij nodig hebben als vormgevers 
van de samenleving. Wij geloven in 
de groeimogelijkheden van ieder kind 
en iedere medewerker en zetten ons 
elke dag met liefde in om dat talent tot 
wasdom te laten komen. 

Bij ons leren kinderen zorgen voor 
zichzelf, elkaar en hun omgeving. Zo 
kunnen zij opgroeien tot evenwichtige, 
gelukkige mensen die actief bijdragen 
aan een snel veranderende wereld. 

ONZE VISIE: 
Onze onderwijsprofessionals prikkelen 
de nieuwsgierigheid van kinderen en 
stimuleren hun vermogen om zichzelf 
te ontwikkelen. We maken leren 
uitdagend en creëren een positief 
leerklimaat. Met kinderen, ouders, 
samenwerkingspartners en de omgeving 
vormen we 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. 
We geven kinderen een brede basis mee 
aan kennis en vaardigheden om nu en 
in de toekomst actief mee te kunnen 
doen in onze samenleving. Naast kennis 
op het gebied van taal, rekenen en 
zaakvakken besteden we veel aandacht 
aan sociale, emotionele en creatieve 
vaardigheden. We stimuleren een 
onderzoekende houding, leren kinderen 
om samen te werken en regie te nemen 
over hun eigen ontwikkeling en - heel 
belangrijk - zichzelf te worden als mens. 

ONZE FOCUS 
Aan de hand van onze koers 2019-2023 
‘Voor de vormgevers van onze samenleving’ 
geven de scholen van MeerderWeert 
richting bij het ontwikkelen van 
toekomstgericht onderwijs. Kennis en 
vaardigheden zijn belangrijk, maar wij 
leren kinderen ook om voor zichzelf, 
elkaar en hun omgeving te zorgen. Bij 
MeerderWeert kan en mag iedereen 
zichzelf zijn en zich ontwikkelen op 
een manier die bij hem of haar past. 
Eigenaarschap krijgen en (leren) nemen 
hoort daarbij, voor kinderen, individuele 
professionals en onderwijsteams. Dat 
betekent dat iedereen gemotiveerd is 
om te groeien en waar mogelijk ook z’n 
eigen verantwoordelijkheid neemt. 
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Toekomst- 
gericht  

ontwikkelen

Samen leren, 
samen leven 

Eigenaar-
schap voor 
kinderen,  

medewerkers 
en scholen

Kinderen een breed 
en toekomstgericht 
aanbod bieden voor 
het ontwikkelen van 

kennis, (sociale) vaar-
digheden en hun eigen 

persoonlijkheid. 

Met partners in  
kinderopvang en het 
voortgezet onderwijs 

doorgaande  
(pedagogische) leer- en 

ontwikkellijnen  
vormgeven. 

We stimuleren 
eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid 
om onze kinderen en 
medewerkers verder 

te helpen in hun 
ontwikkeling.

De koers van elke MeerderWeert-school rust op drie pijlers:

VAN KOERSPLAN NAAR SCHOOLPLAN NAAR JAARPLAN 
Het koersplan is de basis voor het schoolplan dat elke school of IKC maakt. Dit schoolplan vormt weer de basis voor het  

jaarplan waarin staat wat het team het komende jaar gaat doen om de koers in praktijk te brengen. 

Bekijk ons koersplan op www.meerderweert.nlO
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Richting 2024 betekent dit dat we: 

http://www.meerderweert.nl
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Net als in 2020 werden we ook 
vorig jaar geconfronteerd met 
de gevolgen van COVID-19. 

2021 begon en eindigde met een 
schoolsluiting, noodopvang en onderwijs 
op afstand. In de maanden dat onze 
scholen wel open waren, moesten er 
regelmatig klassen in quarantaine. 
Vanwege het hoge aantal besmettingen 
moesten we één school zelfs tijdelijk 
sluiten. In die periode hebben we de 
protocollen gevolgd en op afstand zo 
goed mogelijk onderwijs gegeven. Door 
de veelheid aan digitale methodes en 
beschikbare apparatuur konden we 
snel schakelen. Via een videoverbinding 
hielden we contact en instrueerden 
we de kinderen. In de periode dat 
de scholen wel toegankelijk waren, 
hebben we gebruikgemaakt van extra 
ondersteuning, mede mogelijk gemaakt 
door de subsidieregeling ‘Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s’. Om 
opgelopen leerachterstanden als 
gevolg van corona weg te werken kreeg 
MeerderWeert voor het schooljaar 
2021-2022 zoals elke onderwijsinstelling 
extra geld van de overheid. Schoolteams 
konden zelf bepalen hoe ze deze 
zogeheten NPO-middelen wilden 
inzetten. 

Ook de ventilatie in onze 
schoolgebouwen had onze 
prominente aandacht. Na 

onderzoek bleken al onze scholen te 
voldoen aan de ventilatievoorschriften. 
Op eigen initiatief hebben we nog 
extra maatregelen getroffen. Goede 
ventilatie is belangrijk om verspreiding 
van virussen te voorkomen. Inmiddels is 
per schoolgebouw ook de luchtkwaliteit 
(CO2) in kaart gebracht. Op basis van 
deze inventarisatie gaan we een plan 
van aanpak opstellen.
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Het zal niemand verbazen dat het onderwijs bij ons op nummer 1 staat. 
En dat zie je ook terug in de beoordelingscijfers. MeerderWeert biedt 
uitstekend basisonderwijs, we voldoen aan alle normen van de inspectie 

en houden die kwaliteit ook scherp in het oog. Belangrijker nog is dat het op 
onze vijftien scholen niet alleen om de leerprestaties gaat. Alles is gericht op 
een brede ontwikkeling van het kind waarbij het welzijn centraal staat. Ook in 
2021 werkten we op verschillende terreinen aan die missie. 

INTENSIEVE SAMENWERKING 
KINDEROPVANG
Samen met onze partners in 
kinderopvang ontwikkelen we een 
doorlopende leerlijn voor kinderen van  
0 tot 12 jaar. Een vloeiende overgang 
van peuters naar groep 1 van de 
basisschool is hier een belangrijk 
onderdeel van. Alles is erop gericht 
om de pedagogische ontwikkeling zo 
soepel mogelijk te laten verlopen zodat 
kinderen en ouders nergens in het 
traject een ‘knip’ ervaren. Via structureel 
overleg op de scholen krijgt deze 
integrale ontwikkelingslijn steeds  
meer vorm. 

WETENSCHAP EN TECHNIEK
Elke basisschool van MeerderWeert 
maakt in haar onderwijs gebruik van de 
nieuwste, wetenschappelijke inzichten 
en technologie. Een innovatief aanbod, 
passend bij het profiel van de school, 
het koersplan en het curriculum. In dit 
kader brachten scholen ook in 2021 
bijvoorbeeld een bezoek aan het Spark 
Tech Lab, het expertisecentrum voor 
wetenschap en techniek in Weert. 

MAATWERKONDERWIJS
Bij MeerderWeert stemmen we het 
onderwijs af op wat de maatschappij 
van ons en onze leerlingen vraagt. In 
dit kader werken onze leerkrachten in 
netwerken samen rond verschillende 
thema’s, zoals wetenschap en techniek, 
kunst en cultuur, hoogbegaafdheid 
en ‘het jonge kind’. In 2021 werden 
er op hun initiatief twee nieuwe 
netwerken opgericht, met als doel om 
de rekenvaardigheid van leerlingen 
te verbeteren en meer aandacht te 
besteden aan een gezonde leefstijl. 

Ieder kind verdient volgens ons een 
eerlijke kans en een passende plek in 
het onderwijs. In het maatschappelijk 
debat neemt MeerderWeert dan ook 
met verschillende initiatieven het 
voortouw.
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APPLE DISTINGUISHED 
SCHOOL 
IKC Laar is hard op weg het predicaat 
‘Apple Distinguished School’ te 
bemachtigen. Leerkrachten worden 
opgeleid om meer gebruik te maken van 
digitale ondersteuning in het onderwijs. 
In 2021 is een projectleider benoemd en 
een plan van aanpak opgesteld. Voor de 
uitvoering zijn extra financiële middelen 
beschikbaar gesteld.  

TALENT2SCHOOL
Talent2School, onderdeel van 
basisschool De Kameleon, is een 
bovenschoolse voorziening voor 
nieuwkomers en kinderen met een 
taalachterstand. In kleinschalige groepen 
krijgen kinderen die de Nederlandse taal 
niet beheersen hier onderwijs op maat.

MONITORING
Goed onderwijs vraagt om goede 
monitoring, in alle lagen van de 
organisatie. Heel belangrijk vinden 
we dat bij MeerderWeert. Om onze 
onderwijskwaliteit op peil te houden 
en verder te verbeteren, houden we 
zelf voortdurend de vinger aan de pols. 
Tijdens periodieke schoolbezoeken 
praat het stichtingsbestuur niet alleen 
met het managementteam en de 
interne begeleider, maar ook met een 
delegatie van leerkrachten, ouders en 
kinderen. Van elk bestuursbezoek wordt 
een rapportage gemaakt die de school 
gebruikt om de kwaliteit naar een hoger 
niveau te tillen.
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MeerderWeert vindt het belangrijk dat medewerkers zich prettig en 

gehoord voelen en de ruimte krijgen om zich als mens en professional 
verder te ontwikkelen. Werkplezier en persoonlijke groei komen 

de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede. Daarbij helpt goed 
werkgeverschap natuurlijk ook mee om medewerkers voor het onderwijs te 
behouden.  Zeker in deze tijd van personele krapte is er ons alles aan gelegen 
om als werkgever aantrekkelijk te blijven. 

GOED ZORGEN VOOR ELKAAR
Op meerdere terreinen proberen we onze mensen te boeien en aan ons te binden. 
Medewerkers die dat willen, bieden we bijvoorbeeld de kans om te groeien naar 
een managementfunctie. Verder besteden we veel aandacht aan de opvang en 
begeleiding van nieuwe medewerkers. Sinds het schooljaar 2021-2022 hebben we 
een bovenschoolse coach die kersverse collega’s begeleidt bij hun intrede in het 
onderwijs. Ook zij-instromers die bij MeerderWeert als leerkracht aan de slag gaan, 
worden niet zomaar voor de leeuwen geworpen. Tijdens hun opleiding worden zij 
boventallig ingezet, wat betekent dat zij naast de leerkracht in de klas staan en alle 
tijd krijgen om mee te kijken en het vak te leren.  
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medewerkers de kans te bieden zichzelf te ontwikkelen, is een sterke 
en flexibele organisatie nodig. Een organisatie die meebeweegt met de 

uitdagingen van morgen en waar mogelijk de krachten bundelt. Ook in 2021 
hebben we daar weer nieuwe stappen in gezet.    

INTENSIEVE SAMENWERKING MET EDUQUAAT
MeerderWeert werkt al geruime tijd samen met Eduquaat. Op verschillende 
terreinen bundelen we de krachten. Samen maken we bijvoorbeeld gebruik van  
de stafdiensten, werven we nieuwe collega’s en richten we een gezamenlijke 
vervangingspool in. Ook de Talent2School is een gezamenlijk initiatief van 
MeerderWeert en Eduquaat. Via netwerkbijeenkomsten delen beide stichtingen 
daarnaast op allerlei terreinen hun kennis. Ook bij de uitvoering van de 
coronamaatregelen trokken beide stichtingen in 2021 samen op om kinderen op te 
vangen en zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Op school en waar nodig digitaal op 
afstand. 

En daar blijft het niet bij. De samenwerking met Eduquaat wordt steeds intensiever.  
Samen hebben we een visie op passend onderwijs ontwikkeld. Leerlingen die extra 
zorg en aandacht nodig hebben, worden bovenschools begeleid door een Intern 
Ondersteuningsteam (IOT), waarin medewerkers van beide stichtingen ieder hun 
eigen expertise inbrengen. Uitgangspunt van onze gezamenlijke inspanningen is dat 
elk kind meetelt en de kans verdient op extra begeleiding. In een kleine groep en 
zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving van de school.

CLUSTERVORMING 
In goed overleg met alle 
belanghebbenden hebben we vorig 
jaar een belangrijke structuurwijziging 
uitgewerkt en ingevoerd. Sinds 1 
januari 2022 werken alle scholen van 
MeerderWeert samen binnen clusters. 
Hierdoor zijn we beter in staat om 
personele uitval op te vangen en bieden 
we medewerkers de ruimte om door te 
groeien naar een managementfunctie 
(zoals junior en senior directeur) en mee 
te werken aan strategische projecten.
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De schoolgebouwen van MeerderWeert zijn eigentijds en duurzaam en 
worden goed onderhouden. Bij de invulling van het onderwijs zoeken we 
per locatie nadrukkelijk de samenwerking met de partners om ons heen.  

ODASCHOOL (3HOVEN)
De samenwerking tussen de 
Odaschool, OBS De Uitkijktoren en 
kinderopvangpartner Humankind in de 
Weerter wijk Boshoven is in 2021 alleen 
nog maar hechter geworden. Binnen 
Stichting 3Hoven bundelen de drie 
organisaties al geruime tijd de krachten. 
De kinderen van beide basisscholen zijn 
verdeeld over de drie schoolgebouwen 
in de wijk. De ambitie is om in 2026 
samen een nieuw gebouw te betreden. 
Daarmee verleggen zij opnieuw hun 
grenzen en tillen zij de samenwerking 
naar het volgende level. De regie voor 
de toekomstige nieuwbouw ligt bij de 
gemeente Weert.

UITBREIDING IKC LAAR 
In augustus 2021 is, met enige vertraging 
vanwege de vergunningprocedure, 
de nieuwe aanbouw van IKC Laar in 
gebruik genomen. Door de uitbreiding 
biedt het gebouw nu ruimte aan 200 tot 
225 kinderen: basisschoolleerlingen en 
drie groepen kinderopvang van Hoera 
Kindercentra. De gemeente Weert heeft 
de nieuwe onderwijsruimtes bekostigd.

INTERNE UITBREIDING 
SCHOOLGEBOUW “OPROOJ”
Ook in Stramproy bundelen we 
de krachten. Basisschool de Firtel 
(MeerderWeert) en de Duizendpoot 
(Eduquaat) werken samen in 
schoolgebouw ‘Oprooj’. In 2021 hebben 
we een aantal lokalen en (verkeers)
ruimtes uitgebreid en opnieuw 
ingedeeld. Inmiddels kijkt iedereen met 
grote tevredenheid terug op dit proces. 
Het resultaat mag er ook zijn: een 
flexibel gebouw waar de twee scholen 
optimaal gebruik van kunnen maken. 

IKC BUDSCHOP
Door een aanpassing van het 
gebouw beschikt IKC Budschop nu 
over een volwaardige kinderopvang. 
Kinderopvangpartner Hoera heeft de 
bouwkundige aanpassingen bekostigd.

SBO HET PALET 
Rond de speelplaats van SBO Het Palet is 
in 2021 een hek geplaatst. Het is jammer 
dat dit enigszins afbreuk doet aan het 
open karakter van het park, maar de 
veiligheid van onze kinderen gaat voor 
ons boven alles. De kinderen weten nu 
beter welke plek bedoeld is om te spelen 
en leerkrachten houden gemakkelijker 
toezicht.

IKC LEUKEN
IKC Leuken is wederom uit z’n jasje 
gegroeid. Sinds 2016, toen het nieuwe 
schoolgebouw in de wijk in gebruik 
werd genomen, is het aantal leerlingen 
alleen maar toegenomen. Twee jaar na 
de laatste uitbreiding, is er opnieuw een 
capaciteitsprobleem. Het gebouw biedt 
nu ruimte aan 400 leerlingen. Begin 
2022 heeft de gemeente Weert geld 
beschikbaar gesteld voor de uitbreiding. 
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Goed voor elkaar zorgen, betekent voor MeerderWeert ook goed zijn 
voor de wereld om ons heen. Er is maar één aarde en deze willen we zo 
schoon mogelijk achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. 

VERGROENING SPEELPLAATSEN
In dit kader zijn in 2021 de speelplaatsen van basisscholen De Tweesprong, Swartbroek, de Kameleon en IKC Budschop 
aangepast en verduurzaamd. Het hemelwater wordt nu op een natuurlijke manier geïnfiltreerd in de bodem. Naast de gemeente 
en de schoolteams zijn ook leerlingen en hun ouders betrokken bij de inrichting. Het resultaat mag er zijn. Kinderen hebben nu 
de beschikking over duurzame speelplaatsen die uitnodigen tot beweging en in veel gevallen ook als buitenklas gebruikt kunnen 
worden.

ENERGIEBESPARING
Duurzaamheid is voor MeerderWeert al lang geen modeterm 
meer, het is een thema waar we serieus werk van maken. De 
scholen van MeerderWeert besparen jaarlijks heel veel energie. 
In 2021 hebben we met eigen zonnepanelen ruim 250.000 
kilowatturen opgewekt. Daarmee hebben we maar liefst 130 ton 
CO2 bespaard. 

Moeten installaties worden vervangen, dan worden deze 
aardgasvrij. Ook bij aanbestedingen voor nieuwbouw of 
verbouw van scholen, is duurzaamheid een belangrijk thema. 
Samen met onder meer de gemeenten Weert en Nederweert 
zijn we in werkgroepen actief om te zorgen voor klimaat-
neutrale schoolgebouwen in 2030. 
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De Bongerd

Swartbroek

IKC de Kerneel

IKC Laar

De Schrank

Joannes

De Tweesprong

Aan de Bron

De Zonnehof

IKC Leuken

Budschop

Odaschool 

De Kameleon

De Firtel  

Het Palet

Bij MeerderWeert horen veertien reguliere basisscholen in Nederweert en Weert en één school voor  
speciaal basisonderwijs Het Palet:

MIDDEN IN DE SAMENLEVING
Niet alleen onze scholen staan midden 
in 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.

MEDEZEGGENSCHAP
De Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) - met 
daarin ouders en medewerkers - 
praat mee over bovenschoolse zaken. 
Daarnaast heeft elke school ook een 
eigen medezeggenschapsraad. Het 
verslag van de GMR is een bijlage bij het 
officiële jaarverslag: je vindt het op  
www.meerderweert.nl. 

FINANCIEEL GEZOND 
MeerderWeert is financieel gezond. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Ons 
financiële beleid is erop gericht dat wij ook in de toekomst goed onderwijs kunnen 
blijven bieden aan kinderen in Weert en Nederweert. Benieuwd naar de volledige, 
financiële verantwoording? Het officiële jaarverslag vind je op onze website:  
www.meerderweert.nl. 

Samen geven wij met 350 medewerkers onderwijs aan bijna 2800 leerlingen.

http://www.meerderweert.nl
http://www.meerderweert.nl
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