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Voorwoord van de bestuurder
“Life is what happens while you are busy making other plans”
Deze quote is zeer toepasselijk en vat het jaar 2020 goed in een zin samen. Met zeer
hoge ambities was het bestuur en directieteam van MeerderWeert aan het jaar 2020
begonnen. Na zo’n 2 maanden in het nieuwe jaar was nog niet bekend dat bovenstaande
quote van John Lennon zoveel waarheidsgehalte in zich mee zou dragen. Medio maart
2020 werd duidelijk dat het Covid '19 virus een eerste, maar ook een steeds
nadrukkelijkere stempel op de maatschappij, het onderwijs, de collega's, de ouders, de
kinderen, kortom op iedereen zou drukken.
In eerste instantie was het verbazingwekkend hoe snel vanuit de scholen gereageerd
werd op de veranderende omstandigheden. Aan de verbazing werden snel de
kwalificaties bevlogenheid en vanzelfsprekendheid toegevoegd en uiteindelijk ook
respect en trots voor iedereen die direct en ook indirect bij het primaire onderwijsproces
van Stichting MeerderWeert betrokken is. Binnen no-time werd het afstandsonderwijs
ingericht, bundelden de Stichtingen Eduquaat en MeerderWeert samen de krachten met
de kinderopvangorganisaties om de opvang van kinderen te regelen en werd geschakeld
tussen fysiek en afstandsonderwijs voor alle kinderen alsof men binnen de scholen nooit
anders gewend was. De impact van deze omslag, waarbij vanuit de scholen van
MeerderWeert bijna dagelijks onder vaak nieuwe omstandigheden geschakeld moest
worden, heeft veel energie van alle partijen rondom dat onderwijsproces gekost.
Een impact die helaas op enig moment vanuit het maatschappelijke veld ook werd
vergezeld met de term ‘achterstanden’. Deze term, waarvan ik durf aan te geven, dat
deze mede is ingegeven vanuit het ‘oude denken’ waarbij het curriculum en 'het plan’
van wat een kind allemaal moet kennen te centraal wordt gesteld, legt een te grote druk
op het onderwijsproces. Wanneer je namelijk conform de nieuwe omstandigheden het
kind zelf en het leerproces van dat kind centraal stelt, biedt dit ook andere zienswijzen,
want: is het thuisonderwijs, even los van de belasting hiervan voor de gezinssituatie,
geen mogelijkheid om dit als een sprong voorwaarts te zien; wordt de band tussen
ouders en kinderen niet hechter; kunnen ouders nu mogelijk beter inschatten waar
leerkrachten mee te maken hebben; wordt het voor ouders wellicht duidelijker waar de
nieuwsgierigheid van hun kind ligt, waar de eigenaardigheden en talenten liggen en waar
zoon of dochter echt voor te porren is; wordt de maatschappelijke rol van het onderwijs
niet evident als belangrijke spilfunctie? Kortom, anders denken, leert ook anders kijken.
De komende jaren zullen we met z'n allen de veranderkracht die we in 2020 hebben
laten zien, op dezelfde voortvarende wijze in capaciteit en financiële middelen inzetten
om vooral de sociaal-emotionele gevolgen en de impact op het gebied van de executieve
functies voor kinderen op te pakken. Er zullen veel onzekerheden blijven de komende
tijd en de komende jaren. Wat zeker wel te voorspellen is, is dat elk kind rendeert bij
aandacht. Als we dat als uitgangspunt nemen, zullen we moeten omdenken in de nieuwe
‘normale’ situatie door nog meer nadruk te leggen op de expliciete aandacht die aan
kinderen geschonken moet worden binnen de reguliere plannen. Een kind zelf loopt
namelijk nooit achter, het potentieel van een kind verandert niet door corona en een
kind is nooit dom en door het afstandsonderwijs is dit zeker niet dommer geworden.
In de uitgestelde plannen en voor de nieuwe plannen zullen we moeten inzetten op de
gevolgen van de coronaperiode, maar met een disclaimer die aangeeft dat:
“Life is what happens while you are busy making other plans”
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Introductie
Dit bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening 2020 het jaarverslag van stichting
MeerderWeert. Het bestuursverslag bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste
hoofdstuk geeft algemene informatie over de stichting MeerderWeert. Het tweede
hoofdstuk blikt terug op de resultaten van het beleid in het verslagjaar. In het derde
hoofdstuk geeft het bestuur een toelichting op de financiële situatie.
Voor dit bestuursverslag is de opzet en de lijn gevolgd zoals door de PO-Raad
is voorgesteld. Naast dit formele bestuursverslag wordt een samenvatting in de vorm
van een publieksversie gemaakt.

1. Het schoolbestuur
Hoe ziet de organisatie eruit? Waar staat het schoolbestuur voor? Met welke partijen
wordt er op welke manier samengewerkt?

1.1 Organisatie
Organisatiegegevens
•
Naam schoolbestuur: MeerderWeert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
•
Denominatie: Katholiek onderwijs
•
KVK-nummer: 41066176
•
Bestuursnummer: 50819
•
Adres: Beatrixlaan 1, 6006 AH, Weert
•
Telefoonnummer: 0495 750 250
•
E-mail: info@meerderweert.nl
•
Website: www.meerderweert.nl
De stichting heeft als doel zonder winstoogmerk goed, duurzaam en boeiend onderwijs
te geven. De stichting MeerderWeert is eindverantwoordelijk voor veertien reguliere
scholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Weert
en Nederweert.
De bestuurder van MeerderWeert is samen met de bestuurders van twee (V)SO-scholen
en een zorginstelling voor jeugdzorg in een gezamenlijk bestuur van vier leden
in een coöperatievorm onder de naam coöperatie KEC Weert verantwoordelijk voor het
geïntegreerd aanbieden van speciaal onderwijs en de behandeling van kinderen en
jeugdigen (4 tot 18 jaar) met een specifieke zorgvraag.
MeerderWeert verzorgt onderwijs voor bijna 2800 leerlingen en heeft ongeveer 350
medewerkers (235 fte).
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Overzicht scholen

Brinnr

Naam school

Adres

Postcode en gemeente

Nederweert
03HG
06DZ
08YR
06VY
07DN
07ER

De Bongerd
IKC de Kerneel
De Schrank
De Tweesprong
De Zonnehof
Budschop

De Bengele 2
Speelhuijs 4
Siebenstraat 14
St. Gerardusstraat 22
Past. De Fauwestraat 11
Ospelseweg 18
Weert

6031 TZ Nederweert
6031 HR Nederweert
6035 BD Ospel
6034 SJ Nederweert-Eind
6091 NS Leveroy
6031 AK Nederweert

08ON
03YP
05ER
05ES
05JY
09AT
09NC
10PB

De Kameleon
Swartbroek
IKC Laar
Joannes
Aan de Bron
IKC Leuken
Odaschool
De Firtel

Marienhagelaan 2
Bertiliastraat 1
Aldenheerd 10
St. Barbaraplein 2A
Maaslandlaan 1
Middelstestraat 77
Anjelierstraat 9
Parklaan 24

6001 TP Weert
6005 PA Swartbroek
6003 NW Weert
6005 SR Tungelroy
6004 GC Weert
6004 BH Weert
6002 TP Weert
6039 BD Stramproy

00LS

SBO Het Palet

Beatrixlaan 3

6006 AH Weert

Juridische- en organisatiestructuur
De rechtsvorm van MeerderWeert is een stichting. Het bevoegd gezag van de stichting
wordt gevormd door een eenhoofdige raad van bestuur (RvB). De RvB is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het beleid. De RvB wordt bij de
dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een stafbureau.
Code Goed bestuur
Goed onderwijs vraagt om goed bestuur. Stichting MeerderWeert volgt de principes zoals
geformuleerd in de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Bestuur en
interne toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het
bestuurlijke functioneren aan de principes van de code. Deze nodigt uit om eigen keuzes
te maken en deze te verantwoorden
De functies van bestuur en intern toezicht zijn binnen MeerderWeert volgens het two-tier
model gescheiden in twee verschillende organen: een raad van bestuur en een raad van
toezicht.
Het bestuur wordt gevormd door de heer P.M.C.E. Limpens. De heer Limpens heeft naast
zijn functie van bestuurder van Stichting MeerderWeert nog onbezoldigde nevenfuncties
als: penningsmeester van Elkana Childcare in Malmesbury in Zuid-Afrika (een wees- en
opvanghuis voor kinderen tot 18 jaar); penningmeester bij de stichting Sprak Tech Lab
in Weert (een faciliteit om onderwerpend leren in het kader van Wetenschap en Techniek
onderwijs te promoten en voor het onderwijs in Weert en Nederweert in te zetten);
bestuurslid c.q. lid van de bestuurscommissie van het samenwerkingsverband Weert,
Nederweert en Cranendonck.
Binnen MeerderWeert simuleren we ontwikkeling op alle lagen. Voor het schooljaar
2020/2021 heeft in lijn van het MD traject een directeur de kans gekregen zich te
ontwikkelen op bestuurlijk niveau, in de rol van titulair bestuurder. Daarnaast zijn een
vijftal leerkrachten in opleiding en ook daadwerkelijk actief in de functie van
schooldirecteur.
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Voor de raad van toezicht is in de statuten van de stichting een minimum van drie leden
en een maximum van vijf leden vastgelegd. In februari 2020 heeft
Mw. Loekie van Maaren haar lidmaatschap beëindigd. De overige maanden van het
verslagjaar bestond de raad van toezicht uit 3 leden.
BIJLAGE 1: het verslag van het interne toezicht en een overzicht van de leden.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De medezeggenschap op stichtingsniveau is neergelegd bij de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het
bestuursformatieplan. In de GMR worden onderwerpen besproken die van belang zijn
voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Zowel het personeel
als de ouders hebben een afvaardiging in de GMR. Elke school van MeerderWeert heeft
een eigen medezeggenschapsraad.
Voor het verslag en verantwoording van de activiteiten van de GMR verwijzen we
naar BIJLAGE 2.

1.2 Profiel
Missie en visie van MeerderWeert zijn de basis voor ons werk.
Missie
Kinderen maken nu en straks onze maatschappij. Wij geven ze de ruimte om bij
ons kennis, kunde en vaardigheden te ontwikkelen voor hun mindset die zij als
vormgevers van de samenleving nodig hebben. Wij geloven in de groeimogelijkheden
van ieder kind en iedere medewerker. Daarvoor zetten we ons elke dag opnieuw met
liefde in, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Bij ons leren kinderen voor
zichzelf, voor elkaar en hun omgeving te zorgen. Zo kunnen ze opgroeien tot
evenwichtige, gelukkige mensen die actief bijdragen aan onze continu veranderende
samenleving
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 de omgeving vormen zij een
gemeenschap waarin ieders talent in interactie tot bloei komt. Onze scholen hebben
een eigen, herkenbaar profiel en bieden het onderwijs dat kinderen in hun buurt, wijk of
dorp nodig hebben. Wij leren kinderen belangrijke basisvakken als taal en rekenen en
wat verder nodig is om nu en later actief mee te doen in onze samenleving. Hier
horen vanzelfsprekend sociale, emotionele en creatieve vaardigheden bij. Maar we
stimuleren ook een onderzoekende houding en het regie leren nemen over je
ontwikkeling. Leren samenwerken en je authentieke zelf worden als mens zijn daarmee
onlosmakelijk verbonden.
Strategische koers: Koersplan
Het koersplan ‘voor de vormgevers van onze samenleving’ richt zich vooral op het
onderwijs voor de leerlingen of beter gezegd ‘op het onderwijs voor de vormgevers van
onze samenleving’. De scholen werken toekomstgericht aan de ontwikkeling van
kinderen, zodat die kunnen blijven meedoen in een steeds sneller veranderende
samenleving. Kennis en vaardigheden zijn voor die ‘onzekere’ toekomst belangrijk. Maar
er is méér. We leren kinderen ook om voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving
te zorgen. Dat maakt dat nu en ‘later’ werkelijk kunnen samen-leven. Iedereen kan en
mag bij MeerderWeert zijn/haar unieke zelf zijn en zich ontwikkelen op een manier die
bij hem of haar past. Eigenaarschap krijgen en (leren) nemen hoort daarbij, voor
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kinderen, individuele professionals en onderwijsteams. Binnen dit koersplan
zijn drie koerspijlers uitgewerkt:
•
toekomstgericht ontwikkelen
•
samen leren, samen leven
•
eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen
Voor een uitgebreide versie van het koersplan en kan de volgende link worden
gevolgd: Koersplan 2019-2023 MeerderWeert

Koerspijler 1: toekomstgericht ontwikkelen
Samenwerking met kinderopvangpartners
Op bestuurlijk niveau vindt regelmatig overleg plaats. Er is een onderzoek gedaan naar
het verschil en overeenkomsten in de arbeidsovereenkomsten van primair onderwijs en
kinderopvang. Hiermee is een eerste aanzet gegeven tot meer gelijkwaardige
overeenkomsten.
Governancetraject en werken vanuit een strategische visie
Einde van 2020 is gestart met een herformulering van de bestuursopdracht. Er is extra
budget ter beschikking gesteld voor professionele ondersteuning hierbij. Afronding
hiervan vindt plaats begin 2021.
De RvB heeft activiteiten uitgewerkt volgens de pijlers van de code goed bestuur. Met de
directeuren is verkend hoe hieraan optimaal uitvoering te kunnen. Deze uitwerking van
de code is in lijn gebracht met het koersplan en aan de hand hiervan is een nieuwe
format voor de bestuursrapportage ontwikkeld. Ook zijn rollen, taken en
verantwoordelijkheden en de samenhang van documenten vastgelegd. Dit alles vormt de
input voor het managementstatuut dat we in 2021 gaan herzien.
Het eerste jaar van het Koersplan is geëvalueerd, en nieuwe acties zijn weggezet in een
jaarplan.

Koerspijler 2: samen leren, samen leven
KEC-ontwikkeling
De ontwikkeling van het Kennis en ExpertiseCentrum Weert (KEC Weert) kent sinds de
start van de eerste gesprekken in 2012 een moeizame ontwikkeling. Ondanks dat de
samenwerking met de partijen Onderwijs Buiten Gewoon en de Aloysiusstichting in 2020
een positieve ontwikkeling heeft gekend, blijft de samenwerking binnen het
coöperatiebestuur en met de andere partijen moeizaam. In 2020 hebben twee
kortgedingen plaatsgevonden en is als voltallig bestuur van de coöperatie KEC Weert
U.A. unaniem het besluit genomen om een mediationtraject te starten. Rondom dergelijk
traject rust de verplichting van geheimhouding en kan en mag hier in afwachting van de
uitkomsten van dit traject niets over aangegeven worden.
Passend onderwijs organiseren
Er is samen met Eduquaat een visie op passend onderwijs ontwikkeld. Ook het
samenwerkingsverband is hierbij betrokken geweest. De opzet van het Interne
Ondersteuning Team (IOT) is geactualiseerd en nu volledig bemenst. Elke lid heeft een
expertise domein. De scholen krijgen zo een krachtigere ondersteuning en begeleiding.
De afstemming tussen regulier /SO/ en Samenwerkingsverband is groeiende en de lijnen
worden korter. Het IOT heeft daarbij op een korte termijn een enorme toegevoegde
waarde betekent voor de leerlingen die extra aandacht en zorg nodig hebben. De eerste
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ervaringen met het IOT zijn dan ook erg positief en zal op termijn ook leiden tot minder
TLV’s (toelatingsverklaringen) vanuit het samenwerkingsverband (SWV).
Samenwerking met stichting Eduquaat
MeerderWeert werkte reeds geruime tijd op een aantal terreinen intensief samen
met Stichting Eduquaat. Deze samenwerking is in 2020 geformaliseerd met het sluiten
van een samenwerkingsovereenkomst. Dit is een paraplu-overeenkomst waaronder ook
vallen een huurovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst.
Sinds mei 2020 houden de besturen van MeerderWeert en Eduquaat kantoor in hetzelfde
gebouw aan de Beatrixlaan 1 te Weert.
Het doel van de samenwerking met Eduquaat is het realiseren
van een gezamenlijke toekomstvisie door het bundelen van activiteiten. Dit geldt
voor zowel primaire als ondersteunende activiteiten en het delen van kennis en expertise
op onderwijsvlak. Er is een gezamenlijke dienst: AMENSO (Administratie, MENS
en Organisatie) waarin de administratie en ondersteuning van stafmedewerkers op
het gebeid van HRM, Facilitair en Financiën van beide stichtingen is ingericht.

Koerspijler 3: Eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen
Visie op leiderschap
Gespreid leiderschap op directieniveau is opgezet volgens een mandaatstructuur. Echter
na een inventarisatie in mei bleek dat dit niet leidde tot een optimale wijze van
uitvoering van (strategisch) beleid. In een aantal gesprekken met de directeuren
(individueel en collectief) is eind 2020 een nieuwe structuur van organiseren opgezet. De
tweede helft van schooljaar 2021 gaan we hier een pilot mee draaien.
Tevens is gestart met het formuleren van een visie op leiderschap, samen met stichting
Eduquaat. Deze wordt in 2021 afgerond.
Schoolniveau kent een andere dynamiek en daar blijkt het gemakkelijker
verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen, leerkrachten nemen hun rol.
Toegankelijkheid en toelating
De scholen binnen MeerderWeert voldoen aan de gestelde zorgplicht. Zodra een leerling
wordt aangemeld neemt de betreffende school de zorgplicht voor deze leerling op zich.
Er wordt beoordeeld of de betreffende school kan voldoen aan de
ondersteuningsbehoeften van het kind. Als daarover twijfels zijn wordt de expertise van
het Interne Ondersteuning Team (IOT) ingeschakeld. Zij beoordelen of het inzetten
arrangementen volstaan of, in samenspraak met ouders wordt gezocht naar een andere
passende plek bij een andere reguliere school. Beantwoorden noch arrangementen, noch
een andere school aan de ondersteuningsbehoefte van het kind doen we een beroep op
het samenwerkingsverband (SWV) en wordt onderzocht of het SBO kan voldoen aan de
ondersteuningsbehoefte van het kind. Als ook dat niet de juiste plek is voor het kind
komt het SO in beeld.
Soms is het vanuit de voorschoolse organisatie al bekend dat een kind met extra
ondersteuningsbehoeften aan de schoolloopbaan gaat beginnen. Er is dan nog
geen sprake van inschrijving op een van onze scholen. Het samenwerkingsverband en
IOT gaan in overleg met de voorschoolse organisatie en ouders op zoek naar de best
passende plek.
Ook verhuisleerlingen en ouders die op zoek zijn worden bijgestaan door het SWV en
IOT als dit nodig is.
Anderstaligen en nieuwkomers worden binnen MeerderWeert gezien als kinderen met
extra ondersteuningsbehoeften. Voor kinderen die de Nederlandse taal (nog) niet
machtig zijn is de Talen2-school op basisschool de Kameleon gestart.
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1.3 Dialoog
Verbonden partijen
MeerderWeert werkt nauw samen met een aantal partijen.
Organisatie of groep
Ouders en leerlingen

Stichting Eduquaat

KEC Weert

Stichting Spark Tech Lab

Gemeenten Weert en Nederweert

LVO Weert

Kinderopvang
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Ouders en leerlingen worden actief betrokken bij
het schoolbeleid. Helaas is dit in 2020 bemoeilijkt
door het feit dat ouders op enig moment op basis
van de coronavoorschriften het schoolgebouw niet
meer mochten betreden. Er worden wel via on-line
gesprekken ouder-kind gesprekken gevoerd en
enquêtes afgenomen. In elke MR en in de GMR zijn
ouders vertegenwoordigd.
Samen met Eduquaat verzorgt MeerderWeert het
basisonderwijs in Weert en Nederweert. Eduquaat
en MeerderWeert maken beiden gebruik van de
ondersteunende administratieve dienstverlening
van Amenso.
Binnen het KEC Weert werken we samen met de
Aloysiusstichting, Onderwijsgroep Buitengewoon,
de Mutsaersstichting en de Wijnberg. Insteek is
vanuit onze gezamenlijke expertise kinderen de
beste onderwijsplek en zorg te bieden.
De scholen van MeerderWeert werken nauw samen
met Stichting SprakTechLab. Samen met deze
stichting wordt in de praktijk het ontwerpend en
onderzoekend leren opgepakt en wordt al
geanticipeerd op de verplichte opname van
Wetenschap & Techniek (W&T) in het curriculum
van het PO-onderwijs.
Regelmatig is er overleg met de gemeenten op
diverse niveaus over uiteenlopende onderwerpen.
De gemeente is verantwoordelijk voor
onderwijshuisvesting.
Met het VO is regelmatig contact om de overgang
van leerlingen naar het VO zo soepel mogelijk
te laten verlopen.
Er is nauwe samenwerking met de stichtingen
Hoera en Humankind binnen de
IKC’s t.b.v. een doorgaande ontwikkelingslijn van
kinderen van 0-13 jaar.
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Samenwerkingsverbanden
Stichting MeerderWeert maakt deel uit van de onderstaande samenwerkingsverbanden:
Samenwerkingsverband
SWV Passend Onderwijs WeertNederweert

PO-tafel Midden-Limburg

MeerderWeert maakt deel uit van het
samenwerkingsverband Weert-Nederweert.
De bestuurder heeft zitting het Dagelijks Bestuur
van dit SWV.
Binnen de PO-tafel komen de bestuurders
van vijf stichtingen zo’n zesmaal per jaar samen.
Zij wisselen onderling informatie en maken
gebruik van elkaars expertise. Gezamenlijk
worden o.a. de volgende zaken opgepakt: AVG;
aanpak te kort leerkrachten; aanvraag
subsidies.

Klachtenbehandeling
In het verslagjaar 2020 zijn er twee klachten binnengekomen bij de raad van bestuur.
Voor beide klachten is de klachtenprocedure gevolgd.
Eén klacht is opgelost na een overleg met de betrokken personen.
Over de andere klacht heeft de landelijke onderwijs geschillencommissie een uitspraak
gedaan ten aanzien van de gegrondheid van de klacht. De commissie geeft aan geen
aanleiding te zien tot het doen van aanbevelingen.
De klachtenregeling is te vinden op onze website: Klachtenregeling
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2. Verantwoording beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende
beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting &
facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door
de verantwoording van de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke
vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en
risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit
Stichting MeerderWeert heeft als missie om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te
verzorgen voor alle kinderen die haar scholen bezoeken.
Bij het geven van onderwijs kijken we breder dan uitsluitend de onderwijsresultaten. Bij
de ontwikkeling van het kind richten we ons naast de kwalificatie ook op socialisatie en
persoonsvorming.
Om de kwaliteit te meten en te borgen worden schoolbezoeken afgelegd en
monitorgesprekken gevoerd door het bestuur met de scholen. De scholen worden bij het
meten van (leerlingen)resultaten ondersteund door het intern ondersteuningsteam (IOT)
De scholen houden hun onderwijskwaliteit zichtbaar op orde, waarbij de directeur van de
school verantwoordelijk en aanspreekbaar is. Op ons intranet (SharePoint) plaatsen alle
scholen de afgesproken verantwoordingstukken. Uitwisseling tussen scholen en
onderlinge leereffecten en ondersteuningsvragen kunnen zodoende gefaciliteerd worden.
Bespreking ervan vindt plaats met IOT en bestuur. Er is een hoge mate van verbinding
met de kwaliteitseisen van de inspectie.
Via www.scholenopdekaart.nl vindt ook een externe verantwoording plaats naar ouders
en andere belangstellenden.
Kwaliteitszorg richt zich zowel op de kerntaak (het primaire proces), alsook op de
secundaire processen (bijv. financiën, huisvesting, personeelsbeleid) en de samenhang
tussen beiden.
Een viertal directeuren volgen de opleiding tot auditor. Hierin komt het toetsingskader
van de onderwijsinspectie aan de orde en worden school overstijgend (en op termijn
wellicht stichting overstijgend) audits uitgevoerd en kritisch naar de kwaliteitsbewaking
en kwaliteitscultuur binnen de scholen gekeken.
Doelen en resultaten
In 2020 kregen alle scholen in Nederland tot twee keer toe te maken met een
schoolsluiting vanwege de wereldwijde COVID-19 virus uitbraak.
De eerste schoolsluiting werd gevolgd door een periode van gedeeltelijke openstelling.
Scholen verzorgden in die periode samen met de partners in de kinderopvang de
noodopvang voor ouders die werkzaam waren in de cruciale beroepen. Daarnaast
werden kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevonden opgevangen en werd op
locatie aan deze groep kinderen onderwijs verzorgd. Voor alle kinderen werd tenslotte in
een sneltrein tempo afstandsonderwijs verzorgd.
De grote hoeveelheid aan digitale methodes en hoge mate van devices die beschikbaar
zijn, maakte dat we snel konden overschakelen op het afstandsonderwijs. Via een
videoverbinding werd met de kinderen huis contact gehouden, en instructie verzorgd.
MeerderWeert heeft in de periode dat de scholen weer open waren ingezet op een extra
ondersteuningsaanbod, wat mede mogelijk gemaakt is vanuit een subsidieregeling
“Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s”. Het extra aanbod kreeg zowel vorm via een
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zomerschool setting, evenals een extra aanbod wat op de schoollocaties zelf verzorgd
werd.
Strategische koers: Koersplan
Binnen dit koersplan zijn drie koerspijlers uitgewerkt:
• toekomstgericht ontwikkelen
• samen leren, samen leven
• eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen
Voordat de coronacrisis begon hebben we ons in lijn van deze strategische koers een
aantal doelen gesteld.

Koerspijler 1: toekomstgericht ontwikkelen
We ontwikkelen een eenduidig model voor een ononderbroken pedagogische
ontwikkeling met partners in de kinderopvang
Een eenduidig model en een ononderbroken pedagogische ontwikkeling voor alle locaties
is nog niet gerealiseerd. Op diverse scholen vindt er wel structureel overleg plaats en
zijn eerste aanzetten gemaakt tot een meer integrale ontwikkelingslijn van 0-12 jaar.
In 2021 ontwikkelen we een IKC-blauwdruk voor de locatie in Boshoven. Deze IKCblauwdruk, bestaande uit een aantal fasen waarin de IKC-ontwikkeling zich bevindt gaan
we vervolgens ook op alle andere locaties toepassen.
Elke school zet de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technologie die passend zijn
bij het profiel en schoolplan in voor het onderwijs
Alle scholen zijn voorzien van moderne ICT-middelen en methodes. Dit heeft ons erg
geholpen in het realiseren van het thuisonderwijs.
Daarnaast is op alle scholen een basisaanbod aanwezig op gebied van wetenschap en
techniek. Dit aanbod voldoet aan de eisen die hier vanuit het curriculum aan gesteld zijn.
Zowel op schoolniveau als bovenschools niveau zullen we onze ambities moeten
formuleren richting de toekomst. Hierbij worden we ondersteund vanuit het Spark-Tech
Lab, welke een doorstart kreeg in 2021.
We profileren ons actief in de regio als initiator en stakeholder in het maatschappelijk
debat dat kinderen en onderwijs aangaat – met specifieke focus op kansengelijkheid en
thuisnabij (passend) onderwijs
Tienerschool:
Binnen onze regio willen we samen met het voortgezet onderwijs een tienerschool gaan
opzetten. Deze tienerschool heeft als doel om kinderen de mogelijkheid te bieden de
keuze voor een stroming in het voortgezet onderwijs uit te kunnen stellen en ze beter
voor te bereiden op de overstap Po-Vo.
De eerste gesprekken tussen Po en Vo hebben hierover plaatsgevonden. Hierbij is ook
de gemeente Weert betrokken.
In 2021 wordt er een plan van aanpak opgesteld, met het streven om de tienerschool
per 1 augustus 2022 van start te kunnen laten gaan,
Apple Distinguished School
IKC Laar is gestart met de uitgangspunten van de Apple Distinguished school. Naast het
kwaliteitspredicaat dat daarmee wordt nagestreefd, worden leerkrachten ook opgeleid
om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die digitale ondersteuning biedt in het
onderwijsproces. Er is een projectleider benoemd die een plan van aanpak heeft
samengesteld. Voor de uitvoer zijn extra financiële middelen ter beschikking gesteld.
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Talen2School
De sluiting van het AZC centrum in Weert in 2020 heeft ertoe geleid dat ook de Koala
AZC school is gesloten. Het NT2 vraagstuk is vervolgens opgepakt met dezelfde mensen
die ook op de Koala school werkzaam waren. Onder de naam Talen2School zijn twee
NT2 klassen gestart in augustus 2020 op Basisschool de Kameleon en daarnaast zijn er
enkele steunpunten ingericht om zodoende NT2-vraagstukken binnen het werkgebied
van MeerderWeert zo “thuis nabij mogelijk” op te pakken.

Koerspijler 2: samen leren, samen leven
Intensiveren van de samenwerking met Eduquaat
Er wordt kennis gedeeld via leerwerkplaatsen. Gezamenlijke werkgroepen zijn gestart en
er is een mooie samenwerking binnen de Jeelo scholen gerealiseerd. Dit alles wordt
verder uitgebouwd.
We leren en ontwikkelen samen
Door de coronacrisis zijn veel netwerkbijeenkomsten en scholingsbijeenkomsten niet
fysiek door kunnen gaan. Waar kon hebben we deze via een digitale bijeenkomst
georganiseerd.
Ook inhouden zijn aangepast, aangezien de dagelijkse onderwijspraktijk daarom vroeg.
Er is veel tijd en zorg gestoken in het afstandsonderwijs en de noodopvang.
Zodra de mogelijkheden weer verruimd worden zullen de netwerkbijeenkomsten en
nascholingsactiviteiten weer opgepakt gaan worden.

Koerspijler 3: eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen
Professionalisering van onze cyclus van kwaliteitszorg
In 2020 hebben de monitorgesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur en de
15 scholen. Tijdens deze gesprekken passeren alle indicatoren van het inspectiekader de
revue. Dit heeft geleid tot een overzicht op bestuursniveau met aandachtsgebieden.
Het kwaliteitszorgsysteem wordt in het schooljaar 2020-2021 bijgesteld en beschreven
in ons kwaliteitshandboek. De interne verantwoording gebeurt via ons
kwaliteitszorgsysteem op SharePoint, de externe verantwoording via de website van
Scholen op de kaart.
We voldoen aan de maatstaven van de onderwijsinspectie
Twee van onze scholen hebben de beoordeling goed, de overige scholen vallen onder het
basisarrangement waarmee we voldoen aan de maatstaven van de onderwijsinspectie.
De ambitie om komende koersplanperiode het aantal scholen met beoordeling ‘goed’ te
verdubbelen laten we los. De vele wijzigingen in het directeurencollectief, en ook de
ontstane situatie als gevolg van COVID19 maken dat we ons primair richten op het goed
verlopen van het onderwijs in de praktijk
Versterking van interne netwerken, vergroting van eigenaarschap, motivatie en
professionalisering van onderwijsprofessionals
Onderdeel van het kwaliteitssysteem zijn de audits op schoolniveau. De eerste audit
heeft reeds plaatsgevonden en de eerstvolgende staat gepland. Een vijftal MeerderWeert
medewerkers volgt de scholing tot auditor.

Onderwijsresultaten
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In 2020 is door de Coronacrisis landelijk geen centrale eindtoets basisonderwijs
afgenomen. Op www.scholenopdekaart.nl zijn van alle scholen van MeerderWeert de
meest recente resultaten (2019) van de centrale eindtoets terug te vinden.
Inspectie
Gedurende het verslagjaar is er geen bezoek van de inspectie geweest. Er heeft ook
geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden. Wel heeft de inspectie enkele
themaonderzoeken gehouden inzake het lesgeven in coronatijd. De rapportage van het
meest recente inspectie bezoek aan de stichting MeerderWeert is op de website van de
inspectie terug te vinden via onderstaande link.
https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=249626&pseudocode=50819
Passend onderwijs
In het kader van passend onderwijs is er binnen Meerderweert in samenwerking met
Eduquaat nieuw beleid ontwikkeld. Het beleid is gebaseerd op de visie dat als onze
leerkrachten zich beter toegerust voelen om op de verschillende behoeftes van de
individuele leerlingen in de groep aan te sluiten, dit direct leidt tot een hoger niveau van
passend onderwijs.
Een hoger niveau van passend onderwijs, betekent een hoger niveau van
basisondersteuning, waardoor er minder kinderen extra ondersteuning nodig hebben en
ook meer kinderen het met extra ondersteuning redden binnen het reguliere onderwijs.
Om daadwerkelijk de expertisegroei bij de leerkrachten in de groepen te bewerkstelligen
is er vanaf augustus gestart met de uitwerking van de gemaakte plannen, die zijn
beschreven in een beleidsstuk wat gedragen wordt door de bestuurders van beide
stichtingen.
Belangrijke wijzigingen in de aanpak zijn met name in de bovenschoolse aanpak te
vinden. Het Intern Ondersteuningsteam (IOT) is vanuit zowel de lumpsumgelden als de
gelden verstrekt door het SWV uitgebreid. De uitbreiding heeft betrekking op de totale
formatieve inzet van het IOT, maar nog belangrijker op een behoorlijke uitbreiding van
de te bieden expertise. De expertisevergroting is geheel vanuit zittend personeel tot
stand gekomen. Het IOT is momenteel zo toegerust dat we op nagenoeg alle vragen
vanuit de scholen kunnen inspringen.
Het vergroten van de expertise bij onze leerkrachten staat ook centraal bij de
aanpassing die er is geweest op het gebied van de rol van de IB-ers. Zij zijn altijd het
eerste aanspreekpunt voor de groepsleerkrachten en ouders. Wij vinden het dan ook
heel belangrijk om de IB-ers krachtiger in hun rol te zetten als coach voor de
groepsleerkrachten. Om de IB-ers hierbij te ondersteunen, te begeleiden en de
ontwikkeling te borgen is er een speciale taak toegevoegd binnen het IOT. Door het
krachtiger neerzetten van het IB-netwerk, voeren van persoonlijke gesprekken en
bieden van kansen tot persoonlijke en groepsgroei, zorgen we ervoor dat de IB-ers
krachtig hun nieuwe rol kunnen uitvoeren.
Alle leden van het IOT vervullen naast hun expertisedomein een algehele rol bij de
ondersteuning richting de scholen. Aan elke school is een lid van het IOT gekoppeld die
op schoolniveau ondersteuning biedt bij ontwikkelingen rondom passend onderwijs.
De Ambulante Begeleiding (AB) vanuit het IOT is ook uitgebreid in formatie en
expertisedomeinen. De AB-ers hebben de opdracht om vanuit de ondersteuningsvraag
altijd toe te werken naar het goed functioneren van elke leerling binnen de eigen groep.
De begeleiding vindt dan ook waar mogelijk in de klassen plaats en alleen nog
individueel waar nodig. Deze werkwijze heeft ook als doel de groepsleerkracht te
ondersteunen bij het bieden van passend onderwijs.
Ontwikkelingen rondom aanbod van preventieve, remediërende en compenserende
manieren wanneer er leerlingen of groepen uitval laten zien op onderwijsdoelen, zijn in
volle gang.
De opzet van het huidige IOT is in directe samenspraak met het SWV gebeurd. We
hebben getracht passend onderwijs binnen het SWV krachtig neer te zetten door de
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samenwerking op te zoeken met alle partners. Er is sprake van intensivering van
contacten met gemeente/CJG en VO. Een afgevaardigde van het SWV sluit driewekelijks
aan bij het IOT-overleg.
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2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
• De doelen voor personeel en professionalisering zijn beschreven in ons Koersplan
‘Voor de vormgevers van onze samenleving’ 2020-2023. Het koersplan is
uitgewerkt in 3 pijlers:
•
toekomstgericht ontwikkelen
•
samen leren, samen leven
•
eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen

Koerspijler 1: toekomstgericht ontwikkelen
Het creëren van ontwikkelkansen voor medewerkers
We organiseren een kweekvijver voor professionals die willen doorstromen naar een
andere rol, functie of kiezen voor ontwikkeling ‘in de breedte’.
Het beleid MD-traject is geïntroduceerd en voor het eerst uitgevoerd. Dit heeft
geresulteerd in een start met vier medewerkers. Het doel van het introduceren van een
MD-traject is het binden en boeien van medewerkers. Door het bieden van
carrièreperspectieven wordt MeerderWeert als een interessantere werkgever gezien van
waaruit in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt toch de geschikte medewerkers
gevonden kunnen worden en zich blijven binden aan MeerderWeert. In het tweede
kwartaal 2021 vindt een eerste evaluatie plaats en worden afspraken gemaakt voor
schooljaar 2021-2022.
We werven, ontwikkelen, binden en boeien onze medewerkers zodat we continuïteit en
kwaliteit kunnen blijven bieden en ook in de toekomst een optimale personeelsbezetting
hebben
Met de PO-Tafel Midden Limburg is een RAL en RAP subsidie aangevraagd, waarmee een
plan is ontwikkeld voor de periode 2019-2022 in het kader van wegwerken
personeelstekorten.

Koerspijler 2: samen leren, samen leven
We gaan na vanuit welke waarden wij werken
Dit jaar is een korte inventarisatie uitgevoerd om in beeld te krijgen welke cultuur wij
nastreven. Een professionele cultuur is onze ambitie. In 2021 gaan we hierover verder
met elkaar in gesprek. Dit wordt ondersteund door externe expertise waarvoor middelen
ter beschikking zijn gesteld.
We begeleiden onze medewerkers goed
Startende medewerkers krijgen begeleiding en coaching en extra ondersteuning in de
klas. Iedere startende leerkracht ontvangt gerichte individuele coaching en
ondersteuning door een coach, IB-er of anderszins. Er wordt in 2021 een aanvullend
introductieprogramma ontwikkeld dat voor alle medewerkers gaat gelden.
Iedere medewerker en leidinggevende voeren jaarlijks ontwikkelingsgesprekken. Een
groot gedeelte van de medewerkers heeft een ontwikkelgesprek gevoerd met zijn of
haar leidinggevende. Voor een groep medewerkers is dit niet aan de orde geweest door
diverse omstandigheden. Denk hierbij aan ziekte medewerker of wisseling van directie.
In 2021 vindt op dit vlak een inhaalslag plaats.
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Koerspijler 3: eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen
Medewerkers weten welke kennis, vaardigheden en houdingen worden verwacht en
nemen eigenaarschap voor hun ontwikkeling
Met alle medewerkers zijn door hun leidinggevende gesprekken gevoerd over wat van
hen verwacht wordt en vindt cyclisch vervolg plaats vanuit de gesprekkencyclus.
Daarnaast is in 2020 een nieuwe functiebouwhuis neergezet en geïmplementeerd.
Medewerkers zijn op basis van de nieuwe functiebeschrijvingen up-to-date op het gebied
van hun taken en verantwoordelijkheden.
Ontwikkelingen
In het verslagjaar is een aan het Koersplan gerelateerd strategisch
personeelsbeleidsplan ontwikkeld. Het plan is onderverdeeld in jaarplannen vanuit waar
de diverse onderwerpen aan bod komen. Voor schooljaar 2020-2021 staan onderstaande
onderwerpen op de agenda:
- Ontwikkelen beleid introductieprogramma nieuwe medewerkers;
- Ontwikkelen belonings- en promotiebeleid;
- Up to date werving & selectiebeleid;
- Up to date verzuimbeleid;
- Up to date gesprekkencyclus;
- Ontwikkelen arboprotocollen;
- Ontwikkelen beleid exitgesprekken;
- Up-to-date mobiliteitsbeleid.
Voor de beleidsonderwerpen waarbij up-to-date gemeld staat, zijn bestaande
beleidsdocumenten aanwezig. Deze worden getoetst aan en geëvalueerd op basis van de
huidige MeerderWeertwensen en wet- en regelgeving. Voor de te ontwikkelen
beleidsonderwerpen wordt nieuw beleid ontwikkeld.
In verband met de uitbraak van Covid-19 in maart 2020 en de daarmee gepaarde
ontwikkelingen binnen de stichting kunnen vermoedelijk niet alle onderwerpen aan bod
kunnen komen in schooljaar 2020-2021. Mede door het inrichten van afstandsonderwijs
bestaat er bij medewerkers minder tot geen ruimte om deel te nemen aan
projectgroepen om tot nieuw c.q. aangepast beleid te komen en dit beleid te
implementeren. De beleidsadviseurs van Amenso kunnen voor een gedeelte hiervan de
aangepaste c.q. nieuwe beleidsontwikkelingen voor hun rekening nemen. Echter om
draagvlak te creëren en zicht te houden op de praktijk is interactie met de werkvloer
zeer gewenst en wordt per beleidsonderwerp bekeken wat haalbaar is.
Uitkeringen na ontslag
Binnen MeerderWeert wordt het beleid gehanteerd dat bij niet voldoende functioneren de
betreffende medewerker een ontwikkeltraject wordt aangeboden. Hierbij wordt op basis
van een breed uitgezette 360° feedback bepaald aan welke competenties gewerkt dient
te worden en wordt een plan van aanpak opgesteld. De medewerker krijgt hiervoor een
coach toegewezen. Na een periode van zes maanden wordt opnieuw door middel van
een breed uitgezette 360° feedback de stand van zaken bekeken. Eventueel wordt het
ontwikkeltraject verlengd. Als het ontwikkeltraject niet het gewenste eindresultaat biedt,
wordt bekeken of herplaatsing in een andere functie aan de orde kan zijn.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is er geen instroom meer in de WW vanwege einde
vervanging of tijdelijk contract.
De totale brutoloonkosten van de door ons betaalde uitkeringen na ontslag inclusief
werkgeverslasten zijn voor 2020 € 9.098,40. In 2020 zijn geen nieuwe brutoloonkosten
aan uitkeringen ontstaan door ontslag. Het genoemde bedrag betreft toegekende
ontslaguitkeringen in het verleden.
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Aanpak werkdruk
De bekostiging van € 220,08 per leerling om de werkdruk te verminderen, is bij
MeerderWeert aan elke school als in te zetten bedrag berekend en verstrekt. Op basis
van een MeerderWeert-contourennota hebben alle scholen hieraan een eigen invulling
kunnen geven. De scholen hebben hun plan van inzet met de teamleden besproken. De
keuze om deze gelden in te zetten is door het team bepaald en daarna heeft in alle
gevallen de personeelsgeleding van de school-MR ermee ingestemd. In de keuze om de
gelden in te zetten zijn er diverse mogelijkheden aangegeven: inzet van extra personeel
(of uitbreiding van contracten), extra materieel, verdere mate van professionalisering en
overig. In alle gevallen is ingezet op het aanstellen van extra personeel om zo de
werkdruk te verminderen. In totaal zijn de toegekende gelden in Fte’s (omgezet o.b.v.
de GPL) ingezet voor:
4,45
0,82
3,50
0,41
0,29

FTE
FTE
FTE
FTE
FTE

docent L10,
docent L11,
Onderwijsassistent
Conciërge en
Vakleerkracht muziek.

Strategisch personeelsbeleid
Op basis van de ontwikkelthema’s uit het Koersplan is de vertaling gemaakt naar het
strategische personeelsbeleidsplan. Het doel van het plan is om op structurele wijze te
werken aan een duurzaam personeelsbeleid dat aansluit bij het koersplan en anticipeert
op interne en externe ontwikkelingen. Van hieruit wordt aangesloten bij de
onderwijskundige visie en de opgaven waar scholen voor staan.
Het plan sluit tevens aan bij de eerder door het mandaat personeel gestelde doelstelling:
op alle locaties willen we kwalitatief goede teams hebben staan, passend bij de behoefte
van de locatie.
Dat betekent:
- optimaal gebruik maken van kennis en vaardigheden van medewerkers;
- de juiste man/vrouw op de juiste plek werkt;
- we medewerkers echt in hun kracht zetten;
- medewerkers ontwikkelkansen geven en doorstroom mogelijkheden;
- medewerkers stimuleren tot mobiliteit;
- we talenten van medewerkers zien en dat medewerkers kansen krijgen om zich te
laten zien.
Bovenstaande wordt op basis van het strategische personeelsbeleidsplan door P&O en de
betreffende geledingen geïmplementeerd. Monitoring vindt cyclisch plaats door het
vastleggen van de periodieke stand van zaken in de bestuursrapportage van
MeerderWeert. Evaluatie vindt cyclisch plaats binnen het overleg van de directeurenraad,
overleg Raad van Bestuur en overleg Raad van Toezicht.
De dialoog over strategisch personeelsbeleid vindt op diverse plekken binnen de
organisatie plaats. Hierbij kan gedacht worden aan directeurenraad, netwerkoverleggen
of teambijeenkomsten op scholen. Gezien Covid-19 hebben deze overleggen in 2020
veelal online plaatsgevonden waardoor er een andere interactie aan de orde is dan bij
‘live’ bijeenkomst. Om de druk op te scholen i.v.m. de aangepaste werkzaamheden door
Covi-d19 niet verder te laten oplopen, zijn een aantal zaken minder intensief opgepakt
dan oorspronkelijk de planning was. Het streven is in 2021 een gedeelte hiervan in te
halen, afhankelijk van de huidige pandemie-ontwikkeling.
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2.3 Huisvesting en facilitair
Doelen en resultaten ICT
In 2020 werden we geconfronteerd met COVID-19 en moesten scholen overgaan op
online lesgeven. Door de hoge ‘device-dichtheid’ (995 chromebooks, 850 iPads en 300
windows devices) konden we het merendeel van onze leerlingen voorzien van een eigen
device om op een goede manier thuis onderwijs te kunnen volgen.
In de eerste lockdown zijn de medewerkers van MeerderWeert al voorzien van een
cloudomgeving zodat men op elke plek en elk moment kon werken. Er is alles op alles
gezet om deze omgeving ook voor kinderen in te richten zodat er op een makkelijke
manier contact gelegd kon worden met de leerkracht. Dit is gelukt in de eerste
lockdown.
Op alle scholen van MeerderWeert wordt gewerkt met digitale adaptieve leermiddelen.
Deze leermiddelen worden op een Cloud platform aangeboden. Op deze manier kon het
leerproces zo goed als mogelijk doorgaan.
Tijdens de tweede lockdown was technisch alles geregeld zodat de overgang naar online
onderwijs zonder grote problemen is verlopen.
De scholen en het bestuurskantoor zijn conform de COVID-19 richtlijnen van de overheid
aangepast. De routing is aangepast en extra handenwasstraten zijn geïnstalleerd. De
ventilatiesystemen van alle gebouwen nagekeken en maximaal gezet. Bij enkele scholen
zijn nieuwe ramen met dauerluftung en afzuigventilatoren geplaatst. Alle
schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke kaders (bouwbesluit) ten aanzien van
ventilatie.

Koerspijler 1: toekomstgericht ontwikkelen
Inrichting ICT optimaliseren
MeerderWeert is omgezet naar de office 365 omgeving om zo sneller en efficiënter
samen te werken. Er is een SharePoint omgeving ingericht waar alle medewerkers lid
van zijn. De omgeving is veilig, de autorisatie kent een duidelijke rollen- en
rechtenstructuur. Medewerkers en leerlingen hebben allen een office 365 account
waarmee ze op elke plek waar internet is hun bestanden kunnen benaderen.
Het beheer van de omgeving is in handen van Plexsys in samenwerking met Skool. Wij
zijn zelf eigenaar van de omgeving.
Daarnaast zijn we gemigreerd naar een andere IT-aanbieder “Skool". De migraties zijn in
samenwerking met Skool goed verlopen. Deze partij is gekozen omdat zij de leerlingen
en de medewerkers kunnen voorzien van een optimale leer- en werkomgeving
gekoppeld aan de office 365 omgeving.
Tevens zijn ter optimalisatie van processen een aantal pakketten geïmplementeerd:
ParnasSys, Exactonline, Capisci, EIC/MIC en uitbreiding van HR2day.
Komende periode gaan we leren gebruik te maken van de mogelijkheden van het
‘cloudwerken’, we leiden medewerkers en leerlingen op en vergroten zo de digitale
geletterdheid.
Ook worden alle Wifi netwerken van de scholen vervangen middels een aanbesteding.
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Overstap naar ander leerlingvolg- en administratiesysteem
Omdat ons huidige systeem ophoudt te bestaan zijn we in 2020 overgestapt op een
ander leerlingvolg- en administratiesysteem. Alle scholen zijn in 2020 gemigreerd naar
‘ParnasSys’. Samen met de nieuwe aanbieder is een projectplan opgesteld. Het doel is
meer uniformiteit en het inzetten van ParnasSys als bronsysteem voor leerlingen. Het
beheer wordt bovenschools verzorgd.
Toekomstbestendige devices
Binnen MeerderWeert zijn de scholen voorzien van up-to-date devices voor leerlingen en
een moderne werkplek per klas voor de leerkrachten. Ook hebben alle klassen een
digibord.
Het bovenschools personeel is voorzien van een persoonlijke, door de organisatie
beheerde laptop. Deze is op elke school, thuis en iedere werkplek op het
bestuurskantoor inzetbaar.
Onze schoolgebouwen zijn eigentijds en duurzaam en worden goed onderhouden
Uitbreiding IKC Laar
Met de uitbreiding van IKC Laar willen we het gebouw geschikt maken voor 200
leerlingen, incl. 3 groepen kinderopvang die wordt verzorgd door Hoera Kindercentra. De
gemeente Weert bekostigt de onderwijsruimtes. Na een moeizaam traject met veel
vertragingen zijn medio 2020 de bouwvergunningen ontvangen. Echter bezwaarschriften
van omwonenden hebben ertoe geleid dat de aannemer pas in december 2020 definitief
opdracht heeft ontvangen. Naar verwachting kan de uitbreiding bij start schooljaar
21-22 in gebruik worden genomen.
Uitbreiding-renovatie bestuurskantoor
In april 2020 is de uitbreiding afgerond en heeft huurder Stichting Eduquaat haar intrek
genomen in het gebouw. Gedurende de rest van het jaar hebben nog aanpassingen
plaats gevonden in het bestaande gebouw, die in december 2020 zijn afgerond. De
uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. De gemeente Weert heeft bijgedragen aan
de aanhelingskosten van de voormalige school. Met het vernieuwde gebouw zijn alle
voorzieningen samengevoegd en zijn ook enkele ruime vergaderruimtes ingericht. De
samenwerking met Stichting Eduquaat is hiermee verstevigd en efficiënter.
Interne uitbreiding schoolgebouw “Oprooj”
Mede door intensievere samenwerking tussen de Firtel en de Duizendpoot (Eduquaat)
binnen hetzelfde gebouw was een interne uitbreiding van lokalen noodzakelijk.
Gelijktijdig heeft de school weer de uitstraling van een schoolgebouw anno 2021
gekregen, met de hierbij horende klimaatverbeteringen op het gebied van ventilatie. De
geplande heropening vindt plaats in 2021, mits de maatregelen omtrent COVID19 dit
toelaten.
Odaschool (3Hoven)
De eerste onderzoeken zijn gestart om te komen tot de locatiekeuze. De regie hiervan
ligt bij gemeente Weert.
Onderhoud
In het kader van MJOP (meer jaren onderhoudsplan) zijn onderstaande onderdelen
vervangen:
IKC De Bongerd – nieuwe keukeninrichting, akoestische plafond grote ruimte en
schilderwerk.
IKC Kerneel – Vervangen noodverlichting en schilderwerk.
BS Zonnehof – Koeling klaslokalen, nieuw speeltoestel en vloerbedekking
administratieruimtes.
BS De Schrank – Schilderwerk.
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-

BS Kameleon – Vervangen/verbeteren ventilatie en start nieuwe speelplaats.
Odaschool Annendaal – renovatie toiletruimtes en schilderwerk.

Koerspijler 2: samen leren, samen leven
Professionele websites
Alle scholen hebben een moderne website en een ouderportaal waar men via een app en
een online applicatie kan communiceren met ouders.
Wetenschap en techniek inbedden in curriculum
Elke school is vrij wetenschap en techniek op hun eigen manier in te vullen, zo creëren
we maatwerk. Samen met het netwerk W&T Midden-Limburg, het Sparktechlab, het
milieu en educatiecentrum en het Maketechplatform proberen we een breed aanbod neer
te zetten zodat de scholen een passend aanbod samen kunnen stellen voor de
leerlingen. Het aanbod wordt gedeeld op het W&T netwerk van MeerderWeert waarbij
van elke school een vertegenwoordiger aansluit.
Ook initiëren we samen met het Spartktechlab een aantal na- en bijscholingen voor
leerkrachten op het gebied van Computational Thinking (het leren programmeren).
Digitale geletterdheid
De overstap naar Office 365 en het werken in de ‘cloud’ is technisch gerealiseerd. Het
ICT beleidsplan beschrijft de verdere implementatie gericht op vergroting van digitale
geletterdheid voor leerlingen en medewerkers. Hier gaan we komende jaren mee aan de
slag.
Implementatie van de AVG-applicatie Your safetynet
Als gevolg van de COVID-19 pandemie is de implementatie in 2020 van ‘your safetynet’
niet gelukt. Dit staat nu op de planning voor 2021.

Koerspijler 3: eigenaarschap voor kinderen, medewerkers en scholen
Implementatie van bronsystemen
Om het voor medewerkers en leerlingen veiliger en makkelijker te maken streven we
naar het gebruik van twee bronsystemen, één voor de leerlingen (zie overstap naar
ParnasSys) en één voor de medewerkers. Met één inlog kunnen de medewerkers en
leerlingen inloggen op alle platformen waar hij/zij geautoriseerd toegang toe hebben.
Voor de leerlingen is dit al voor een groot deel gerealiseerd, voor de medewerkers
bevindt zich dit nog in de onderzoeksfase.
Door de invoer van één bronsysteem vinden mutaties nog maar plaats in één systeem
en worden de gegevens met koppelingen doorgezet naar andere systemen waardoor de
kans op fouten in gegevens van medewerkers en het niet verwijderen van accounts
geminimaliseerd wordt.
Deze koppelingen zijn nog niet allemaal gelegd. Om dit te realiseren stappen we over op
andere systemen.
De eerste stap voor medewerkers is gezet door de invoer van EIC/MIC. Door in te loggen
op het Cloud platform van HR-2DAY kunnen de medewerkers hun eigen loonstroken
inzien en declaraties invoeren.
Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
ICT
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Het ‘in de cloud’ werken draagt bij een meer flexibel werken. Overal waar internet is kan
op een veilige manier de werkomgeving worden benaderd. Iedere leerling en
medewerker heeft nog maar één account dat gekoppeld kan worden aan de
verschillende werkplekken. Voor de leerlingen hebben we nu één bronsysteem waar
nagenoeg alle software aan gekoppeld is, dit maakt het veiliger en minder foutgevoelig.
Huisvesting
Naast de (nog) niet wettelijke verplichting bij nieuw-verbouw worden nieuwe installaties
aardgasvrij geïnstalleerd/vervangen. Bij aanbestedingen nadrukkelijk rekening met
duurzaamheid.
Er zijn werkgroepen opgericht met als doel klimaat neutrale schoolgebouwen in 2030.
Ook de gemeenten Weert en Nederweert zijn hierin vertegenwoordigd.
MeerderWeert is al vele jaren bezig op het gebied van energiebesparing en heeft in 2020
met de eigen zonnepaneel installaties ruim 300.000 kWh opgewekt. Dit betekent een
reductie van ongeveer 150 ton CO2.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Het IHP zal onderdeel worden van de Wet Primair Onderwijs.
Het geeft een meerjarige doorkijk hoe te anticiperen op demografische ontwikkelingen,
onderwijsontwikkelingen, de (kwaliteit van de) huisvestingsstructuur in Weert en
Nederweert en de verbondenheid met partners. Daarbij vindt ook de financiële vertaling
plaats naar een meerjarig perspectief. Met uitvoering van het IHP wordt meer adequate
onderwijshuisvesting gerealiseerd. Kaders, uitgangspunten en afspraken worden jaarlijks
vastgelegd met de gemeenten.

2.4 Financieel beleid
Doelen en resultaten
Het financieel beleid van MeerderWeert wordt op basis van een begroting voor de
stichting opgezet. Elke school maakt een eigen begroting op basis van de bekostiging
naar het aantal leerlingen en deze wordt besproken met de controller en de RvB. Het
betreft in dezen een exploitatiebegroting voor het schooljaar.
Aangezien een aantal taken ter ondersteuning van het primaire proces
bovenschools wordt uitgevoerd, wordt per school een vast percentage van de
exploitatiebegroting aan de bovenschoolse activiteiten/taken beschikbaar gesteld. In
2020 is het percentage dat afgedragen wordt 13%. Conform afspraak met de scholen
worden de prestatiebox gelden eveneens aan de scholen toegekend en
hiervan worden ook zaken voor de individuele scholen betaald. Uit de prestatieboxgelden wordt o.a. het volgende betaald: opleidingen in het kader van talentontwikkeling;
kosten voor onderwijs in het kader van meer- en hoogbegaafdheid; professionalisering
van medewerkers en ontwikkeling van doorgaande ontwikkellijnen.
Ook kunnen er bovenschoolse projecten worden afgesproken die ten laste van de
reserves komen.
Het uiteindelijke doel is erop gericht het begrote resultaat te behalen. De sturing hierop
is lastig omdat niet altijd duidelijk is welke tegemoetkomingen een stichting gedurende
het jaar nog van het ministerie zal ontvangen.
Om de ontwikkelingen qua opbrengsten en kosten correct te kunnen volgen, wordt er op
basis van de bovengenoemde schooljaarbegroting, ook een kalenderjaarbegroting
gemaakt. De schooljaarbegroting wordt opgesteld in juni, de kalenderjaarbegroting in
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november van elk jaar. Deze laatste is gebaseerd op de leerlingenaantallen per 1
oktober van het jaar en de recentste bekostigingsgegevens.
Naast de kalenderjaar- wordt ook de meerjarenbegroting opgesteld, waarbij met de
nieuwste ontwikkelingen wordt rekening gehouden.
Ontwikkelingen
Ontwikkelingen en investeringen worden tijdens het jaarlijkse begrotingsproces zo goed
als mogelijk ingeschat. Investeringsbegrotingen worden op basis van de vastgestelde
afschrijvingstermijnen als afschrijvingskosten opgenomen.
Onvoorziene posten zowel qua opbrengsten als kosten worden verantwoord op het
moment dat deze zich voordoen. Als deze posten een structureel karakter
hebben, worden deze in het vervolg opgenomen in de reguliere begroting.
Treasury
De Raad van Bestuur heeft in 2016 een gewijzigd treasurystatuut vastgesteld. Dit
statuut is aangepast in 2020 naar aanleiding van gewijzigde regelgeving.
MeerderWeert belegt haar liquide middelen, voor zover die niet op korte termijn
beschikbaar moeten zijn, in rentegevende producten bij financiële instellingen.
Sparen en depositorekening is de daarbij de aangehouden mogelijkheid om financiële
middelen die niet direct nodig zijn voor de bedrijfsvoering te laten renderen. Door de
aanpassing van de rentetarieven is de opbrengst echter gering.
Het treasurybeleid maakt deel uit van het financiële beleid van MeerderWeert en
vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de minister van onderwijs, cultuur en
wetenschap van 6 juni 2016, kenmerk WJZ/800938 en de aanvulling van 5 december
2018, kenmerk FEZ/1402273 houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het
uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor
financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016).
Bij het aantrekken, respectievelijk uitzetten, van alle benodigde respectievelijk
overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde
verplichtingen.
In 2020 heeft MeerderWeert alleen gebruik gemaakt van depositorekeningen. Dit
betreffen direct opvraagbare tegoeden. Ook de liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Allocatie van middelen naar schoolniveau
MeerderWeert ontvangt jaarlijks de middelen van OCW die volledig gegenereerd worden
door de scholen op basis van de geldende regelgeving. Van deze middelen wordt ook de
bovenschoolse organisatie en het bestuurskantoor bekostigd. Hiertoe wordt een bedrag
gealloceerd naar bovenschools en bestuurskantoor. Tot de bovenschoolse
organisatie behoren HRM, Facilitair, ICT en Financiën.
De afspraken worden in overleg tussen de RvB en de directeurenraad vastgesteld. Dit
leidt uiteindelijk tot een allocatie van middelen waarbij het resultaat is
dat MeerderWeert als geheel een verdeling van middelen hanteert die past binnen het
meerjarenbeleid.
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Onderwijsachterstandenmiddelen
Een aantal scholen van MeerderWeert ontvangt onderwijsachterstandsmiddelen (OABmiddelen) m.b.t. het schooljaar 2020-2021. De middelen worden toegekend op basis
van de daartoe landelijk berekende achterstandsscore.
Het betreft de volgende scholen:

Brinnr.

Naam

Achterstandsscore
per 1-10-2019

03HG

De Bongerd

135,99

05JY

Aan de Bron

427,54

08ON

De Kameleon 74,86

De gelden komen volledig ter beschikking van de school en worden ingezet voor de
specifieke problemen.
Tijdens het begrotingsproces heeft de RvB in overleg met de directeurenraad besloten
dat deze specifieke gelden aan de desbetreffende scholen toegedeeld worden.
Corona
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven.
Ook op scholen is de invloed van corona heel groot geweest en is dat nog steeds.
Financieel heeft de coronacrisis ook invloed gehad in 2020. De extra personele en
materiële kosten voor 2020 bedragen ruim € 117.000,-.
In de meerjarenbegroting vanaf 2021 vallen eventuele kosten die samenhangen met
corona onder de normale bedrijfsvoering en zijn er geen expliciete bedragen begroot.

2.5 Risico’s en risicobeheersing
Rapportage aanwezigheid en werking van het risicobeheersings- en
controlesysteem
Binnen MeerderWeert wordt gewerkt met een risicobeheersingssysteem. De financiële en
personele administratie worden in eigen beheer uitgevoerd. Mutaties in de administratie
worden regulier verwerkt na goedkeuring vanuit zowel de scholen als het bestuur. De
financiële administratie codeert en er vindt een controle plaats op juistheid van codering
en autorisatie.
Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld met toetsing door de accountant, waarna
verantwoording plaatsvindt aan het ministerie.
Gedurende het jaar wordt regelmatig beoordeeld of de realisatie van baten en lasten
synchroon loopt met de door het bestuur geaccordeerde begroting. De begroting wordt
ingezet als stuurinstrument voor de beheersing van activiteiten.
De tabel op de volgende pagina’s geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor
stichting MeerderWeert.
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Onderdeel
Risico
Personeel
Personele fricties: met name de instroom
van nieuw en goed gekwalificeerd
personeel vraagt om bijzondere aandacht.
De gemiddelde leeftijd van de OP-collega's
zit ruim boven het landelijk gemiddelde.
MeerderWeert heeft in vergelijking tot het
landelijke beeld, veel collega's in de
leeftijdscategorie 55+ (+7% tov landelijk
gemiddelde) en weinig collega's in de
categorie tot 34 jaar (-9%). De continuiteit in
nieuwe aanwas vraagt extra aandacht de
komende jaren en dit in een markt die
momenteel verzadigd is. Ook het kunnen
voldoen aan de vervangingsvraag bij ziekte
of afwezigheid vraagt om voldoende en
gekwalificeerd personeel en bevestigt een
kwestbare positie voor MeerderWeert.

De werkdruk wordt - ondanks de
steunmaatregelen - in zijn algemeenheid als
hoog ervaren. Daarnaast vraagt de hectiek
en de consequenteis rondom het
coronavraagstuk erg veel van onze
leerkachten. Ondanks alle extra
inspanningen om afstandsonderwijs en
fysiek onderwijs te combineren, is dit erg
drukverhogend. Dit zeker, wanneer ondanks
alle extra inspanningen en de minder ideale
omstandigheden waaronder het lesgeven
heeft moeten plaatsvinden er ook nog eens
toe zal leiden dat de komende tijd toch ook
extra ingezet moet worden op het zo goed
en kwaad mogelijk wegwerken van
ontstante vertragingen en herstel op sociaalemotioneel vlak en vwb de executieve
functies.

Er is sprake van onevenwichtigheid tussen
de hoeveelheid ervaren directeuren en
nieuwe en daarmee minder ervaren
directeuren. Dit heeft geleid tot een
voorstel om de structuur van de organisatie
aan te passen. Deze aanpassing zal leiden tot
een clustering van scholen en het formeren
van een directieteam per cluster. De
komende periode van ca. 3 a 4 jaren zal
ingezet worden in het borgen van de kennis
en benodigde vastlegging van de verplichte
en noodzakelijke informatie binnen de
organisatie

Organisatie Als gevolg van corona zijn onderwijscafes,
leernetwerken en andere vormen om de
expertise dieper vanuit de organisatie op te
halen en om te zetten in beleidslijnen, niet
doorgegaan. Aangezien de abrupte omslag
van fysiek (en regulier) onderwijs naar
afstandsonderwijs en al dan niet sluiten van
de scholen, nagenoeg alle aandacht heeft
opgeeist, zijn alleen de hoogstnoodzakelijke
aanpassingen doorgevoerd en plannen
zoveel mogelijk 'on-hold' gezet. De focus lag
zodoende op sec het onderwijs.
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Gewicht risico:
Hoog, Midden,
Laag

Hoog

Hoog

Hoog/Midden

Midden

Oplossing/actie
Door middel van strategische
personeelsplanning, hebben we goed
zicht op het verloop van personeel en de
kwaliteit van de bezetting. Intern zetten
we stevig in op het boeien en binden van
ons personeel en tevens trekken we in de
markt tijdig nieuwe leerkrachten en
onderwijsassistenten aan om zo het
toekomstige personele vraagstuk op te
lossen. Samen met Eduquaat stemmen we
de verangingsvraagstukken onderling af
en richten we een gezamenlijk
vervangingspool in. In verband met het
kunnen aantrekken van extra en jonger
personeel, zal MeerderWeert een meer
dan gemiddeld aantrekkelijke werkgever
moeten zijn. Het actief inzetten van een
onderscheidend MD-beleid met
groeiperspectief op alle lagen in de
organisatie is daar een uitvloeisel van.
Mede agv de NPO-gelden zal de
concurrentiestrijd om goed en
gekwalificeerd personeel aan te trekken,
steeds moeilijker worden.
De bekostiging per leerlingen om de
werkdruk te verminderen, neemt jaarlijkt
toe. De keuze wat betreft het inzetten van
deze gelden is aan de scholen zelf en
biedt telkens wat meer verlichting. De
beloofde NPO-gelden (nationaal
onderwijs programma) bieden de
mogelijkheid om op diverse deelterreinen
extra financiele middelen ter beschikking
te stellen. De vraag blijft in hoeverre met
deze incidentele middelen ook aan de
benodigde structurele behoeften
tegemoet kan worden gekomen. Feit blijft
dat de beperkte mogelijkheden van extra
inzet van lesgegevende capaciteit in een
krappe arbeidsmarkt een mogelijke
bottleneck vormt. (zie ook het vorige punt
vwb opbouw personeelsbestand en
verloop).
Door per cluster van 2 of 3 scholen een
bezetting van directeuren met senioriteit
te combineren met junior directeuren
(nog geen 4 jaar als directeur werkzaam)
en ambtieuze collega's die willen gaan
starten in een directiefunctie, kunnen we
binnen een cluster inzetten op: borging
van de kennis en vastlegging van
informatie en onderwijsanalyses.
Daarnaast wordt dmv het opleiden van
nieuwe toekomstieg
directeuren/managementfuncties zorgen
van de continuiteit voor het kunnen
blijven aanstellen van nieuwe directeuren
binnen MeerderWeert.
In het jaarplan van MeerderWeert zijn de
strategische beleidspunten volgens de
indeling van de code goed bestuur
uitgewerkt en is de systematiek
uitgewerkt om te werken met commissies
en werkgroepen. Zodra de
coronamaatregelen dit toelaten zal met
behulp van deze commissies en
commissiejaarplannen de draad opnieuw
opgepakt en worden zoveel mogelijk
collega's uit de organisatie betrokken bij
het uitwerken van de plannen, het
opstellen van nieuwe plannen en laten
plaatsvinden van leernetwerken en
onderwijscafes.

Effectief risico
obv de
oplossing

Hoog/Midden

Hoog/Midden

Midden

Laag

Pagina 24

Onderdeel
Risico
Onderwijs De afgelopen jaren zijn op
onderwijsinhoudelijk en onderwijskundig
vlak weinig nieuwe ontwikkelingen
opgepakt. De dreiging dat daardoor nieuwe
concurrenten in de markt van Weert gaan
ontstaan op het gebied van conceptscholen,
Tienerscholen, Vrijescholen en initiatieven
op het gebied van gepersonaliseerd leren,
zijn al aangekondigd en zelfs al een feit.

Gewicht risico:
Hoog, Midden,
Laag

Midden

De afbouw van de vereveningsgelden van
het Passend Onderwijs en de toename van
de verdichtingsproblematiek bij de sboschool. De norm van 2% van het maximum
aantal sbo-kinderen wordt niet gehaald en
de aantallen sbo-leerlingen nemen in plaats
van af, nog steeds toe. Ook de zwaarte van
de vraagstukken dreigt in een disbalans te
komen met de expertise die noodzakelijk is
om deze verzwaarde problematiek op te
kunnen pakken en de mate van expertise
die weer gebonden is aan het sbo-vraagstuk.

Het Kennis en Expertise Centrum (KEC) in
Weert vormt sinds de eerste gesprekken in
2012 hierover een zwaar cq stevig dossier.
De expertise die als gevolg van de bundeling
van SBO en (V)So-expertise in combinatie
met de expertise van jeugdzorg, geboden
kan owrden in de KEC-setting, zal beter
benut moeten worden> Daar speelt dat de
oorspronkelijke uitgangspunten obv het
richtinggevende masterplan uit 2014, niet
meer actueel zijn en zelfs niet uitvoerbaar
zijn obv wet- en (nieuwe) regelgeving.
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Hoog

Hoog

Oplossing/actie
MeerderWeert zal meer moeten inzetten
op het profileren en vermarkten van het
aanbod. Er is geen reden dat het nieuwe
aanbod moet worden gezien als een
invulling van een bestaande omissie.
MeerderWeert heeft zeker te bieden wat
nieuwe toetreders wilen doen
overkomen. Feit blijft dat de Vrijeschool
als conceptschool er sowieso gaat komen
in 2023 en een behoefte invult die
MeerderWeert niet kan bieden.
MeerderWeert zal het aanbod op de
volgende gebieden steviger vorm moeten
geven of duidelijker promoten of zelfs
gaan ontwikkeling: Tienerschool voor
leerlingen van 10-14 jaar;
Gepersonaliseerd en groepsoverstijgend
leren; meer onderwerpend en
onderzoekend leren; digitalisering van en
in het onderwijs.
Samen met het Intern
OndersteuningsTeam (IOT), de IB-ers en
het SWV is een plan uitgewerkt waarbij
gewerkt wordt aan inclusie-onderwijs en
de mogelijkheid om kinderen in korte
'time-mogelijkheden' binnen de reguliere
setting van de stamschool de gevaargde
zorg te bieden. Ook zal vroegsignalering
worden ingezet om mogelijke
zorgvraagstukken zo vroeg mogelijk op te
pakken. De komende 2 jaren is dit
onderwerp een speerpunt om op te
pakken en de leerlingen met zorgvragen
te kunnen bieden wat noodzakelijk is.

Effectief risico
obv de
oplossing

Midden

Midden

De krachten bundelen door binnen het
KEC Weert te ontschotten en elkaars
expertise meer over elkaar grenzen heen
in te zetten, wordt in de praktijk steeds
meer vorm gegeveven. De structuur en de
wijze waarop dit vorm wordt gegeven, zal
op korte termijn meer duidelijkheid
moeten krijgen. MOgelijk dat elke
Hoog/Midden
deelnemer binnen het KEC zelf afspraken
met andere partijen moet maken.
MeerderWeert heeft zo afspraken
gemaakt met Onderwijs Groep
Buitengewoon (experimenteerregeling en
symbiosetraject) en met Aloysiusstichting
vwb detachering van personeel met soexpertise.
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Onderdeel
Risico
Financieel Onvoldoende balans, aandacht en draagvlak
voor de verhouding in de bekostiging en
budget voor de gezamenlijke bovenschoolse
kosten en de schoolbegrotingen. De
bekostiging moet zoveel mogelijk naar het
onderwijs en de scholen gaan. Het risico van
deze insteek is dat er onvoldoende aandacht
is voor bovenschoolse processen en
ondersteunende processen. Op den duur
kan daardoor een achterstand onstaan in het
onderhoud van de ondersteunende
processen en in de kans van het benutten
van automatiseringskansen en nieuwe
ontwikkelingen (oa. toenemende
digitalisering voor het onderwijs).

Gewicht risico:
Hoog, Midden,
Laag

Midden

Onzekerheid omtrent nieuwe
ontwikkelingen en verandervoorstellen van
het ministerie op het vlak van de nieuwe
bekostiging van het PO, de incidentele NPOgelden en de afroming van bovenmatige
reserves.

Midden

Het bouwproces van het gebouw KEC Weert
heeft tot een overschrijding van de kosten
van ca. 20% geleid. Hier staat geen subsidie
of tegemoetkoming in de kosten tegenover.
Huisvesting De strenge eisen in het kader van de milieueisen aan het verlenen van een
bouwvergunning maakt dat vergunningen
minder snel worden afgegeven of zelfs tot
vertragingen leiden.
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Midden

Midden

Oplossing/actie
Door gericht onstane achterstanden,
gemiste kansen cq ontwikkelingen vanuit
de voorzieningen en bovenmatige
reserves te financieren, kunnen de
bovenschoolse processen efficienter en
effectiever worden ingericht. Ook kunnen
deze processen in lijn van de vigerende
regelgeving en wetgeving worden
gebracht. Het aantal uit te voeren
handelingen kunnen verminderd worden
en de foutkansen eveneens. De kwaliteit
en de hoeveelheid stuurinformatie neemt
eveneens toe.

De NPO-gelden zijn incidenteel van aard
en maakt dat nauwelijks gebruik gemaakt
kan worden van structurele oplossingen in
de vorm van de zeer noodzakelijke extra
lesgevende capaciteit. De afbouw van de
bovenmatige reserves en de inzet van de
NPO-gelden, maakt dat er behoorlijk wat
geld voor het onderwijs kan worden
ingezet op een (te) korte termijn. Dit
vraagt de nodige creativiveit om
zodoende in te zetten op een ideale mix
van investeren in personeel, extra
opdrachten voor het personeel en het
proberen aan te trekken van tijdelijk
hulpbronnen. Het geld is beschikbaar, nu
de juiste oplossing nog. De bekostiging
van het PO-onderwijs krijgt een mogelijke
andere invulling, hetgeen voor
MeerderWeert een nog onbekende, maar
vooralsnog behoorlijke financiele
consequentie kan inhouden. Er zal flink
geschakeld moeten worden de komende
tijd op dit financiele vlak.

Er zal een uitspraak moeten komen
binnen de cooperatie van het KEC Weert
hoe deze extra uitgaven worden
omgeslagen naar de leden.
Het inschakelen van gespecialiseerde
bureau's om te assisteren bij
vergunningsaanvragen wordt steeds meer
noodzakelijk. De kostprijs gaat daardoor
omhoog, zonder dat er sprake is van meer
zekerheid over de start van een
bouwtraject.

Effectief risico
obv de
oplossing

Laag

Midden/Laag

Midden

Midden/Laag
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3. Verantwoording financiën
Dit hoofdstuk verantwoordt de financiële staat van MeerderWeert. Het geeft de
belangrijkste financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste
paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft
een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, in de laatste paragraaf komt
de financiële positie aan bod.

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
MEERJARENPERSPECTIEF 2020 - 2023
Meerderweert
A1. Personele bezetting en leerlingaantallen

teldatum 1 oktober
directie
onderwijsgevend personeel
onderwijsondersteunend personeel
FTE totaal
totaal aantal leerlingen

2020
10,70
166,10
43,80
220,60
2.774

2021
10,70
169,50
43,80
224,00
2.768

2022
10,70
170,60
43,80
225,10
2.775

2023
10,70
170,60
43,80
225,10
2.775

Personele bezetting
De personele bezetting neemt in 2021 toe en stabiliseert dan. Dit mede als gevolg van de stabilisatie van de
leerlingaantallen.
Leerlingenaantallen
De prognose is dat leerlingenaantallen in 2021 licht dalen en daarna weer op het niveau komen van 2020.

Voor de komende jaren verwachten we een redelijke stabiliteit in het aantal leerlingen.
Het aantal FTE is afhankelijk van het aantal leerlingen en zal dus ook niet significant
wijzigen.
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten in meerjarig perspectief
2020

2021

2022

2023

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overh.bijdragen en -subs.
3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld.
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overige baten
totaal baten

18.659.070
372.740
1.602.900
20.634.710

18.659.666
372.042
635.769
19.667.477

18.826.048
372.042
636.922
19.835.012

18.877.379
372.042
638.048
19.887.469

4. Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
totaal lasten

17.085.846
452.657
1.246.449
1.751.474
20.536.426

17.150.322
505.775
946.493
1.414.794
20.017.384

17.269.602
505.823
946.493
1.356.494
20.078.412

17.353.077
505.362
946.493
1.356.494
20.161.426

Saldo baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
Netto resultaat

98.284
2.54395.741

349.907-

243.400-

273.957-

12.000-

12.000-

12.000-

361.907-

255.400-

285.957-

Rijksbijdragen
De rijksbijdragen vertonen een stijgende lijn als gevolg van een toename van het aantal leerlingen.
Bij MeerderWeert is geen sprake van contractactiviteiten en derde geldstroomactiviteiten.
Overige Baten
Na 2020 dalen de overige baten aangezien in 2020 een incidentele ontvangst is verantwoord met betrekking tot de afrekeningn van
AZC KoaLa.
Afschrijvingen
De afschrijvingskosten nemen in 2021 toe en blijven daarna stabiel. Naast enkele extra investeringen betreffen de geplande
investeringen voornamelijk vervangingsinvesteringen.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten hangen samen met de exploitatie van de schoolgebouwen. MeerderWeert heeft geen scholen in eigendom en
ook van doorcentralisatie is geen sprake. In 2020 zijn de huisvestignslasten hoger als gevolg van een extra dotatie aan de
voorziening groot onderhoud. Deze dotatie zal de komende jaren structureel hoger liggen en dit effect zal in de toekomstige
meerjarenbegroting zichtbaar worden.
Personeelslasten
De personeelslasten vertonen een stijgende lijn de komende jaren. Aangezien de formatie nagenoeg stabiel blijft is de toename de
komende jaren is voornamelijk het gevolg van de jaarlijkse schaalstappen die de medewerkers maken.
Netto resultaat
Met betrekking tot de jaren 2021, 2022 en 2023 zijn verliezen begroot als gevolg van extra incidentele projecten en uitgaven die ten
laste van de bestemmingsreserves komen.

Prestatiebox
Uit de prestatiebox gelden worden o.a. de volgende zaken betaald: opleidingen in het
kader van talentontwikkeling; kosten voor onderwijs in het kader van meer- en
hoogbegaafdheid; professionalisering van medewerkers en ontwikkeling van doorgaande
ontwikkellijnen.
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Balans in meerjarig perspectief

2020

2021

1. Activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Vaste activa

5.875.718
5.875.718

5.869.943
5.869.943

5.864.120
5.864.120

5.858.758
5.858.758

1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

2.634.286
2.551.285
5.185.571

2.634.286
2.276.430
4.910.716

2.634.286
2.169.571
4.803.857

2.634.286
1.977.902
4.612.188

11.061.289

10.780.659

10.667.977

10.470.946

6.547.878
6.547.878
1.563.420
2.949.991

6.185.971
6.185.971
1.644.697
2.949.991

5.930.571
5.930.571
1.787.415
2.949.991

5.644.614
5.644.614
1.876.341
2.949.991

11.061.289

10.780.659

10.667.977

10.470.946

Totale Activa
2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
waarvan publiek eigen vermogen
waarvan privaat eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
Totale Passiva

2022

2023

Materiële vaste activa
Geplande bouwkundige investeringen worden net als de overige investeringen uit eigen middelen betaald.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen zal als gevolg van de begrote verliezen in 2021, 2022 en 2023 afnemen tot een niveau dat nog steeds voldoet aan
de normen van de Inspectie van het Onderwijs. Vanaf 2022 is er geen sprake meer van bovenmatige reserves.
Naast de Algemene Reserve zijn er bestemmingsreserves aanwezig voor AZC convenant Eduquaat, SWV PO, MeerderWeert
Vervangingsfonds en TaleNT2.
De bestemmingsreserves worden de komende jaren afgebouwd.
De stand van het eigen vermogen in de jaren 2021 tot en met 2023 is gebaseerd op de meerjarenbegroting die goedgekeurd is
in december 2020.
Voorzieningen
De voorzieningen nemen de komende jaren toe met name door een toename van de voorziening groot onderhoud.
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Analyse Financiële positie
Bij deze analyse wordt ook gekeken naar de mogelijke bovenmatige reserves.
Op basis van de Meerjarenbegroting waarbij negatieve resultaten worden begroot zal er
bij MeerderWeert vanaf 2022 geen sprake meer zijn van bovenmatige reserves. Dit op
basis van de definitie door OCW/Inspectie van het Onderwijs die vooralsnog gehanteerd
wordt.
Op basis van een andere definitie, ter indicatie, de zogenaamde sectorspecifieke
signalering PO/VO waarbij ook rekening gehouden wordt met de afbouw van de
vordering OCW is er in 2020 al geen sprake meer van bovenmatige reserves.

ANALYSE FINANCIËLE POSITIE
Meerderweert, Stg. Pr. Onderw.

Is er sprake van een mogelijk risico ten aanzien van de financiële continuïteit/ weerbaarheid? (ondergrens)
Kengetallen en signaalwaarden continuïteitstoezicht (IvhO, 2016)

2019

2020

2021

2022

2023

Solvabiliteit 2: ondergrens 30%
Weerstandsvermogen: ondergrens 5%
Liquiditeit (current ratio): ondergrens 0,75

77%
35%
2,46

73%
32%
1,76

73%
31%
1,66

72%
30%
1,63

72%
28%
1,56

Signalering mogelijk continuïteitsrisico?

nee

nee

nee

nee

nee

Is er sprake van een mogelijk bovenmatige reserve? (bovengrens)
Signalering mogelijk bovenmatige reserves (OCW/IvhO, 2020)
2019

2020

2021

2022

2023

A. Feitelijk publiek eigen vermogen
Eigen vermogen
minus: Privaat eigen vermogen
totaal

€
€
€

6.452.137
6.452.137

€
€
€

6.547.878
6.547.878

€
€
€

6.185.971
6.185.971

€
€
€

5.930.571
5.930.571

€
€
€

5.644.614
5.644.614

B. Signaleringswaarde publiek eigen vermogen
1.a Boekwaarde materiële vaste activa (excl. gebouwen)
1.b (Aanschafwaarde gebouwen * 50%) * 1,27
2. Liquiditeitsbuffer
totaal

€
€
€
€

2.915.333
1.186.564
930.902
5.032.799

€
€
€
€

2.994.497
2.106.886
1.031.739
6.133.122

€
€
€
€

3.071.670
2.106.886
983.374
6.161.930

€
€
€
€

3.148.796
2.106.886
991.751
6.247.432

€
€
€
€

3.226.382
2.106.886
994.373
6.327.641

€

1.419.338
7,6%

€

414.756
2,0%

€

24.041
0,1%

n.v.t.
0,0%

n.v.t.
0,0%

2021

2022

2023

Signalering mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen
als % van totale baten

Sectorspecifieke signalering mogelijk bovenmatige reserves (po/vo benchmark, 2020)
2019
A. Feitelijk publiek eigen vermogen
Eigen vermogen
minus: Privaat eigen vermogen
minus: Bestemmingsreserves
totaal

2020

€
€
€
€

6.452.137
6.452.137

€
€
€
€

6.547.878
6.547.878

€
€
€
€

6.185.971
6.185.971

€
€
€
€

5.930.571
5.930.571

€
€
€
€

5.644.614
5.644.614

B. Sectorspecifieke signaleringswaarde publiek eigen vermogen
1.a Aanschafwaarde materiële vaste activa (excl. gebouwen) * financieringsbehoefte€
1.b (Aanschafwaarde gebouwen * 50%) * 1,27
€
1.c Boekwaarde immateriële vaste activa
€
2. Liquiditeitsbuffer (bedrag kan aangepast worden o.b.v. risico-analyse)
€
3. Vordering op OCW
€
totaal
€

2.976.094
1.186.564
930.902
786.069
5.879.629

€
€
€
€
€
€

3.208.464
2.106.886
1.031.739
847.947
7.195.035

€
€
€
€
€
€

3.483.464
2.106.886
983.374
6.573.723

€
€
€
€
€
€

3.758.464
2.106.886
991.751
6.857.100

€
€
€
€
€
€

4.033.464
2.106.886
994.373
7.134.723

Signalering mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen
als % van totale baten

€

572.508
3,1%

n.v.t.
0,0%

n.v.t.
0,0%

n.v.t.
0,0%

n.v.t.
0,0%

Balans per 31 december 2020
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2020

2019

2020

2019

€ 4.412.840 Eigen vermogen

€ 6.547.878

€ 6.452.137

Voorzieningen

€ 1.563.420

€ 1.196.538

€ 2.949.991

€ 2.221.435

€ 11.061.289

€ 9.870.110

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

€ 5.875.718

Vlottende activa
Vorderingen

€ 2.634.286

€ 2.049.502

Liquide middelen

€ 2.551.285

€ 3.407.768

Totaal vlottende activa
Totaal activa

€ 5.185.571
€ 11.061.289

Vreemd vermogen

€ 5.457.270 Kortlopende schulden
€ 9.870.110 Totaal passiva

Kasstromen
De ontwikkelingen in de operationele activiteiten en de investeringsactiviteiten in 2020
hebben geleid tot een afname van de liquide middelen van € 856.483.
Balansposten
De materiële vaste activa nemen toe ten opzichte van 2019 als gevolg van met name
investeringen in gebouwen.
Het Eigen vermogen stijgt als gevolg van het positieve resultaat ad € 95.741 in 2020.
Financieringsbehoefte
MeerderWeert hoeft geen gebruik te maken van aanvullende financiering aangezien de
financiële positie gezond is.
Exploitatierekening
Rijksbijdragen
Ov. overheidsbijdragen

2020

2019

€ 18.659.070

€ 17.557.015

€ 372.740

€ 358.771

Overige baten

€ 1.602.900

€ 701.951

Totaal Baten

€ 20.634.710

€ 18.617.737

€ 17.085.846

€ 14.876.967

€ 452.657

€ 369.781

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

€ 1.246.449

€ 961.334

Overige lasten

€ 1.751.474

€ 1.672.646

€ 20.536.426

€ 17.880.728

€ 98.284

€ 737.009

€ -2.543

€ -1.475

€ 95.741

€ 735.534

Totaal Lasten
Saldo Baten en Lasten
Financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Het resultaat van het jaar is verwerkt in het Eigen Vermogen per ultimo jaar.
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Kengetallen vanuit de balans (algemene analyse)
Hieronder volgt een nadere analyse van de kengetallen, die op basis van de jaarcijfers
over 2020 tot stand zijn gekomen.
Het vermogensbeheer en budgetbeheer.
Kengetallen

2020

2019 Norm/Signaleringsgrens

Vermogensbeheer
Solvabiliteit

73%

77% ondergrens:

30%

Budgetbeheer
Current ratio (Liquiditeit)
Rentabiliteit

1,8

2,5 < 0,75

0,5%

4,0% < -/- 10%

6,4%

5,7% maximaal 10%

Exploitatiekengetallen
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen I

4%

12% tussen 5% en 20% afhankelijk van risicoprofiel.

Weerstandsvermogen II

32%

35% tussen 10% en 40% afhankelijk van risicoprofiel.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een
organisatie en geeft aan of de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen. Solvabiliteit is een voorname indicator, die aangeeft in hoeverre bezittingen op
de activazijde van de balans gefinancierd zijn met eigen vermogen.
Current ratio (Liquiditeit)
De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan de
direct opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede liquiditeitsratio
illustreert het vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te
kunnen betalen.
Rentabiliteit
Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een
positief dan wel negatief bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering in relatie tot de
totale baten.
Huisvestingsratio
Deze ratio wordt gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het
continuïteitstoezicht. Het betreft de verhouding tussen de huisvestingslasten en de
afschrijvingen gebouwen en terreinen ten opzichte van de totale lasten.
Weerstandsvermogen
Het kengetal Weerstandsvermogen wordt door de inspectie niet langer gehanteerd.
Daarvoor in de plaats is met name de Kapitalisatiefactor gekomen. Niettemin worden
deze twee kengetallen nog gehanteerd waarbij er twee waarden voor het
Weerstandsvermogen worden weergegeven met elk een eigen definitie.
Weerstandsvermogen I
Dit betreft de verhouding tussen het Eigen vermogen minus de Materiële vaste activa,
gedeeld door de Rijksbijdrage.
Weerstandsvermogen II
Dit betreft de verhouding tussen het Eigen vermogen, gedeeld door de Totale Baten .
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Analyse van de realisatie in het jaar 2020
In relatie tot de begroting 2020
(bedragen x € 1.000)

Realisatie
2020

Begroting
2020

Verschil

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

18.659

17.912

373

367

6

1.603

466

1.137

20.635

18.745

1.890

17.086

16.224

-862

453

386

-67

1.246

923

-323

747

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten/lasten
Netto resultaat

1.751

1.507

-244

20.536

19.040

-1.496

99

-295

394

-3

0

-3

96

-295

391

Baten:
Rijksbijdragen
De vergoeding valt € 747.000 hoger uit dan begroot door een aantal oorzaken.
De vergoeding voor 2019-2020 is achteraf verhoogd op basis van de
referentiesystematiek.
Deze verhoging ad € 312.000 is in augustus 2020 ontvangen.
Verder is voor Personele bekostiging groei € 245.000 ontvangen. In de begroting is
hiervoor een bedrag opgenomen van € 150.000.
Daarnaast is er extra bekostiging ontvangen van € 25.000 ten behoeve van
asielzoekerskinderen en overige vreemdelingen. Deze zijn niet voorzien.
Tenslotte heeft het ministerie van OCW een subsidie beschikbaar gesteld, de
zogenaamde Coronasubsidie IOP.
IOP staat voor Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's 2020-2021. Er is hiervoor ruim €
286.000 ontvangen.
Overige overheidsbijdragen
De bijdragen van de gemeente is nagenoeg gelijk aan de begrote bedragen.
Overige baten
De baten zijn hoger dan voorzien. In 2020 zijn een aantal incidentele baten ontvangen,
onder andere de afrekening van het project AZC KoaLa, en zijn er meer projectgelden
ontvangen. Daarnaast is de doorbelasting van de werkzaamheden van het personeel van
Amenso hoger dan begroot.
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Lasten:
Personeelslasten
De lasten zijn € 862.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk door de
eenmalige uitkering in februari 2020 waarvoor de opbrengsten al in 2019 zijn
ontvangen.
Afschrijvingen
De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot doordat er meer investeringen hebben
plaatsgevonden.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 323.000 hoger dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg
van een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Dit als gevolg van een
update van de onderhoudsplannen. Verder is van invloed de lagere energiekosten aan de
ene kant en aan de andere kant hogere schoonmaakkosten en hogere incidentele kosten
inzake klein onderhoud.
Overige lasten
De overige lasten zijn hoger dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere
advieskosten die noodzakelijk zijn inzake het KEC en hogere ICT kosten als gevolg van
een implementatietraject.
Analyse van de realisatie in het jaar 2020
In relatie tot voorgaand jaar
(bedragen x € 1.000)

Realisatie
2020

Realisatie
2019

Verschil

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

18.659

17.557

373

359

14

1.603

702

901

20.635

18.618

2.017

17.086

14.878

-2.208

453

370

-83

1.246

961

-285

1.102

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

1.751

1.673

-78

20.536

17.882

-2.654

Saldo baten en lasten

99

736

-637

Financiële baten/lasten

-3

-1

-2

96

735

-639

Totaal lasten

Netto resultaat

Baten:
Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn hoger voornamelijk zowel als gevolg van de toename van het
aantal leerlingen als ook de verhoging van de bekostiging per leerling.
Verder heeft het ministerie van OCW een subsidie beschikbaar gesteld, de zogenaamde
Coronasubsidie IOP die leidt tot hogere rijksbijdragen.
Overige overheidsbijdragen
De bijdragen van de gemeente is hoger door een structurele verhoging van de
vergoedingen.
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Overige baten
De baten zijn hoger dan vorig jaar. In 2020 zijn er namelijk incidentele gelden
ontvangen als gevolg van de afrekening met betrekking tot het AZC KoaLa.
Lasten:
Personeelslasten
De personeelslasten zijn hoger dan vorig jaar onder andere als gevolg van de uitbetaling
van de eenmalige uitkering in februari 2020. Verder heeft er meer personele inzet
plaatsgevonden. In 2020 gemiddeld 221 FTE ten opzichte van 208 FTE in 2019.
Daarnaast zijn de kosten voor inleen personeel in 2020 wederom ten opzichte van 2019
toegenomen.
Huisvestingslasten
De lasten in 2020 zijn hoger dan die van 2019 met name door een extra dotatie aan de
voorziening groot onderhoud en hogere schoonmaakkosten als gevolg van extra inzet.
Overige lasten
De overige lasten zijn € 78.000 hoger dan vorig jaar. Voornamelijk als gevolg van een
grote verscheidenheid aan ontwikkelingen op de diverse posten die behoren tot de
overige lasten.
Personele lasten; aandeel personele lasten van totale lasten.
Het percentage geeft het aandeel personele lasten van de totale lasten.

Realisatie

Landelijk
gemiddelde
11-20 scholen
BO

2020

83,2

n.n.b.

2019

83,2

82,0

2018

81,0

82,1

2017

82,4

81,5

2016

82,7

81,1

2015

83,6

81,6

2014

85,6

82,5

2013

85,0

82,6

2012

85,7

82,7

Aandeel
personeelslasten %

Het aandeel personeelslasten is in 2020 gelijk gebleven ten opzichte van de totale
lasten. Ondanks de stijging van de personeelslasten zijn de totale lasten
verhoudingsgewijs gelijk gebleven.
Toekomstige financiële ontwikkelingen: risicobeheersing
Gedurende het jaar wordt regelmatig beoordeeld of de realisatie van baten en lasten
synchroon loopt met de door het bestuur geaccordeerde begroting. Begroting wordt
ingezet als stuurinstrument voor de beheersing van activiteiten.
Voor de toekomst blijft de begroting een belangrijk instrument om de financiële
ontwikkeling te bewaken. Er zijn een aantal factoren die kunnen leiden tot hogere
risico’s. Dit zijn o.a.:
- Wet Werk en Zekerheid
- invoering nieuwe CAO
- personele frictie als gevolg van lerarentekort
- diverse bouwtrajecten
- de bijdrage in de exploitatie kosten van het KEC
- de regelgeving rondom de bovenmatige reserves
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- de invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2023
Investeringsbeleid
De investeringen, zowel nieuwbouw als verbouwingen, zullen moeten passen binnen de
meerjarenbegroting van MeerderWeert waarin alle investeringen verwerkt zijn. Een
meerjarenbegroting is gereed. De overige investeringen zullen in de pas moeten lopen
met de begrote afschrijvingen.
De begroting op hoofdlijnen voor 2021
De begroting voor 2021 resulteert in een negatief resultaat. Het verlies komt ten laste
van de algemene reserve.
(bedragen x € 1.000)

2021

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

18.659
372
636
19.667

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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946
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20.017
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-12
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3.3 Financiële positie
Het model Evaluatie Financieel Beleid is ontwikkeld door de PO-raad en ondersteunt
schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie. Na
invullen van de opgevraagde gegevens over 2020 e.v. geeft het zicht op het verloop van
enkele relevante financiële cijfers en kengetallen van MeerderWeert.

De financiële kengetallen laten een min of meer stabiel beeld zien voor de komende
jaren, alleen de rentabiliteit daalt door de geprognosticeerde verliezen de komende
jaren. Aangezien de vermogenspositie van MeerderWeert op orde is, is het niet
noodzakelijk om substantiële positieve resultaten te realiseren. Dit leidt tot een daling
van de rentabiliteit. De meeste waarden blijven binnen de gestelde signaleringsgrenzen.
De exploitatie kengetallen laten een stabiel beeld zien.
Het model Evaluatie Financieel Beleid is op de volgende bladzijden als apart overzicht
toegevoegd.
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BIJLAGE 1: Raad van Toezicht
Algemeen
Op grond van de statuten van de Stichting MeerderWeert is de raad van toezicht
(RvT) belast met het toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken
binnen de stichting. De RvT bestaat statutair uit tenminste drie en ten hoogste
vijf personen. De huidige samenstelling kent een bezetting van drie personen.
Naast collegiaal toezicht heeft ieder een eigen specifiek aandachtsgebied.
Samenstelling en vergaderingen RvT
De RvT kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en
maatschappelijke achtergronden waarborgt. In verband met de geografische
spreiding van de locaties is er ook rekening gehouden met vertegenwoordiging
uit de beide gemeenten. De Raad voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid
maar voorziet in specifieke expertises.
De RvT is in het verslagjaar driemaal formeel bijeengeweest. Daarnaast werd er
viermaal een strategische beleidsdag of –dagdeel belegd. Verder heeft de Raad
diverse (in)formele overlegmomenten: met elkaar, met medewerkers van de
diverse stafdiensten en tussen voorzitters RvB en RvT.
Zelfevaluatie
In 2020 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. De raad heeft gereflecteerd op
het toezicht houden, adviseren, werkgeversrol, onafhankelijkheid,
randvoorwaarden en kennis en ervaring. Hieruit is een zogenaamde nulmeting
ontstaan die verder helpt in de doorontwikkeling van goed en verantwoord
toezicht voor MeerderWeert.
Wettelijk overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
In 2020 is er op verschillende momenten overleg geweest tussen de leden van
de GMR en een afvaardiging van de RvT. Bij de start van de nieuwe GMR heeft
de RvT naast kennismaking ook formele afspraken gemaakt over de inhoudelijke
agenda gericht op de onderlinge afstemming en planning van het komende
schooljaar.
Onderwerpen
De volgende onderwerpen zijn het verslagjaar 2020 aan de orde geweest:
• Advies (Managementletter) controlerend accountant en decharge RvB
jaarrekening 2019
• Aanstellen accountant
• Goedkeuren jaarbegroting 2021
• Goedkeuren meerjarenbegroting
• Goedkeuring Schooljaarbegroting en projecten
• Bespreking halfjaarresultaten
• Vaststellen bezoldigingsklasse raad van bestuur
• Realisatie van een Regionaal Kennis en Expertisecentrum (KEC)
• Samenwerking met Eduquaat: wo samenwerkingsovereenkomst en
dienstverleningsovereenkomst Amenso en voortgang onderwijskundige
samenwerking
• Zelfevaluatie
• Leerling tevredenheidspeiling
• Evaluatie en voortgang Koersplan 2019-2023
• MD traject – titulair bestuurder
• Signaleringswaarde eigen vermogen
• Treasurystatuut
• Bestuursrapportage
• Organisatieontwikkeling
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• Planning en inrichting agenda
• Organisatieontwikkeling en dilemma's
Commissies
Hoewel de RvT in haar totale omvang verantwoordelijk is en alle disciplines
integraal aanpakt, is er tegelijkertijd sprake van leden met specialisme. Deze
leden zijn in het verslagjaar diverse keren bijeengeweest met de RvB en de
controller. Zij fungeren als adviseur/klankbord voor de RvB, toetsen het
gevoerde beleid aan de gestelde kaders en adviseren de RvT bij de
besluitvorming.
Remuneratie, functioneren en beoordelen
Met de nieuwe bestuurder is overleg gevoerd over de opdrachtstelling.
Financiën met begrotingen en accountantscontrole
Met betrekking tot het verslagjaar 2020 werd door de RvB een jaarbegroting,
een meerjarenbegroting en een schooljaarbegroting ter goedkeuring aan de RvT
voorgelegd. Hierbij is het uitgangspunt, dat het financiële resultaat uit de
normale bedrijfsuitoefening nul is. Bijzondere uitgaven worden afzonderlijk ter
goedkeuring aan de RvT voorgelegd en gebudgetteerd. Tussentijds werden in
het verslagjaar de gerealiseerde cijfers ten opzichte van de begroting aan de
RvT ter kennisname voorgelegd.
Voor de jaarrekening 2019 werd een goedkeurende accountantsverklaring en
managementletter ontvangen.
Onderwijs en kwaliteit
De RvT hecht eraan te vermelden dat in samenspraak met het bestuur de
scholen, ondanks alle werkdruk, geweldige prestaties hebben geleverd. De
scholen zijn in allerijl overgestapt op online onderwijs als gevolg van de
COVID-19 pandemie. De opvang voor kwetsbare groepen werd opgezet en voor
kinderen van ouders met een noodzakelijk beroep. In deze periode is intensief
contact geweest met de bestuurder en hebben wij elkaar op allerlei fronten
bevraagd en geïnformeerd.
In de planning van 2020 stond een rondgang langs alle scholen. De Raad heeft
behoefte aan de dialoog met de organisatie over kwesties die het Toezicht op
een effectieve manier kan ondersteunen. Door Corona lag de prioriteit van de
scholen bij onderwijsoplossingen en is besloten om deze behoefte van de Raad
uit te stellen. Per voorjaar 2021 zal het rondje langs de scholen zeker plaats
gaan vinden.
Goedkeuring
Conform de jaarcyclus zijn alle relevante stukken besproken waaraan de RvT
goedkeuring moet geven:
• de evaluatie van de strategische koers;
• de (meerjaren)begroting;
• de jaarrekening, de accountant heeft de jaarrekening en de
managementletter hieraan voorafgaand besproken met de RvT;
• het (externe) jaarverslag.
Kwaliteitsrapportages
De bestuursrapportage is in 2020 herzien en in lijn gebracht met het koersplan
en jaarverslag. De Raad heeft realtime de beschikking over cijfers, relevante
verslagen uit de organisatie via de digitale weg.
Tenslotte
Met betrekking tot de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag wordt opgemerkt
dat het bespreken van de langere termijn in meerjarenbegrotingen en de daarbij
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onderkende risico's onderdeel zijn van de reguliere gesprekken- en
informatiecyclus die de RvT met de RvB voert.
De Raad is onder de indruk van de veerkracht van de organisatie in een tijdperk
waarbij niets meer vanzelfsprekend lijkt.

Naam

Functie

Nevenfunctie(s)
betaald

Nevenfunctie(s)
onbetaald

Mick Waulthers

Voorzitter

Beleidsadviseur MBO
raad

Voorzitter stichting
Leergeld Weert,
Nederweert eo

Herverkiezing
(termijnen van
4 jaar)
Voor 2e termijn
1-4-2023
Max. zittingsduur
tot 1-4-2027

Vrijwilliger PR en
Communicatie
Limburgs
Openluchtmuseum
Eynderhoof
Angelique
Dierick

Lid

Frans Jeurissen

Lid

Lid RvT SOML (Stichting
Onderwijs Midden
Limburg)

Voor 2e termijn
1-4-2023
Max. zittingsduur
tot 1-4-2027
Voor 2e termijn
1-1-2024
Max. zittingsduur
tot 1-1-2028

Bestuurder FSI (Fonds
voor Sociale
Instellingen)
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BIJLAGE 2: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Jaarverslag
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad MeerderWeert
Doel
De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat
om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen binnen
ons schoolbestuur.
Samenstelling GMR
Personeelsgeleding
Willeke Linssen (voorzitter)
Yvonne Hermans (secretaris)
Hans Goijens
Carla Smits
Heleen Broods
Nikki van den Boom
Iris van Mierlo

Oudergeleding:
John Jacobs
Laura Geelen(Vice-voorzitter)
Joseph Pohlman
Cora de Heer
Bert Janssen
Marie-Anne Forschelen

Dit jaar zijn we actief bezig geweest met werving van nieuwe leden voor de GMR.
Er is een groot verloop onder zowel de personeels- en oudergeleding.
Tussentijds zijn er 3 personeelsleden en 1 ouder afgetreden.
Aan het einde van het schooljaar zijn 2 personeelsleden en 4 ouders uit de raad gestapt.
Dat maakt dat we actief moeten blijven werven om over een functionerende raad te
blijven beschikken.
De raad bestaat vanaf schooljaar 20/21 uit de volgende personen:
Personeelsgeleding:
Oudergeleding:
Yvonne Hermans (secretaris)
Hans Goijens
Naomi Knoppers
Heidi Metsemakers
Miriam Jansen

Joseph Pohlman (Voorzitter)
May Wetemans
Maarten Scholts

We blijven actief werven naar ouders.
Behandelde onderwerpen
De beleidsstukken die zijn vastgesteld met instemming, dan wel advies van de GMR zijn:
• Koersplan
• MR-statuten (geactualiseerd)
• Functieboek
• Beleid Management Development
• Rol preventiemedewerker
• Klachtenregeling
• Vergoedingsregeling zakelijke reis- en verblijfskosten
• Vergoedingsregeling verhuis- en pensionkosten
• Samenwerkingsovereenkomst Meerderweert en Eduquaat
• Dienstverleningsovereenkomst
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Code Goed Bestuur
De Raad van bestuur werkt vanuit de leidraad: Code Goed Bestuur.
De inhoud van de Code bestaat uit een aantal hoofdpunten.
Het bestuur:
- Zorgt voor goed onderwijs voor alle kinderen.
- Werkt voortdurend in de verbinding met de maatschappelijke context.
- Werkt actief aan de professionaliteit van de organisatie en zichzelf.
- Werkt integer en transparant.
De bestuurder heeft de uitwerking hiervan gedeeld met de GMR. Vanuit de Code Goed
Bestuur heeft de RvB een jaarplan opgesteld.
Samenwerkingsovereenkomst MW en EQ
Meerderweert en Eduquaat werken samen waar mogelijk. Dit uit zich in stukken die in
gezamenlijkheid zijn opgesteld. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking in het
mobiliteitsbeleid en gezamenlijke inkoop. Sinds 2020 is er één bestuurskantoor voor
beide besturen.
Overleg bestuur en achterban
We delen onze notulen met onze achterban. Daarnaast hebben we dit jaar flyers laten
maken waarin onze rol en taak duidelijk wordt gemaakt. Deze flyers hebben we gedeeld
met onze achterban. Deel ter informatie en deel ter werving.
Het overleg met het bestuur bestaat uit een vooroverleg waarin de agenda wordt
bepaald.
Tijdens de GMR-vergaderingen licht het bevoegd gezag de verschillende stukken toe.
Gevolgde scholing
De GMR blijft zich verder ontwikkelen en professionaliseren, waarbij vertrouwen, inzet en
samenwerking hoog in het vaandel staan.
In november hebben we de basistraining CNV medezeggenschap gevolgd. Tijdens deze
training gaat het om het verduidelijken van de bevoegdheden van de GMR. In 2021 staat
de vervolgcursus gepland.
Verkiezingen
Door het grote verloop onder leerkrachten en ouders zijn verkiezingen niet nodig
geweest.
We merken dat het grote moeite kost om beide geledingen gevuld te houden.
Ondersteuning door derden
We hebben regelmatig gebruik gemaakt van het CNV voor vragen en advies.
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DEEL II
Jaarrekening 2020
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Toelichting op onderdelen van de Jaarrekening
MEERDERWEERT

Aanbieding

MeerderWeert, stichting voor Primair Onderwijs Weert/Nederweert te Weert biedt u hierbij de "Jaarrekening" over de periode
1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 aan. De "Jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2020 en een
staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, welke beiden zijn voorzien van de
benodigde specificaties en toelichtingen. De "Jaarrekening" maakt onderdeel uit van het "Jaarverslag".
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Toelichting op onderdelen van de Jaarrekening
MEERDERWEERT
Bestuursverslag
Het bestuursverslag is opgenomen in het jaarverslag 2020.
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Balans per 31-12-2020
MEERDERWEERT

(na resultaatbestemming)
31-12-2020
€

31-12-2019
€

ACTIVA
Vaste activa
1.1 Materiële vaste activa

5.875.718

4.412.840
5.875.718

Vlottende activa
1.2 Vorderingen
1.3 Liquide middelen

2.634.286
2.551.285

TOTAAL ACTIVA

4.412.840
2.049.502
3.407.768

5.185.571

5.457.270

11.061.289

9.870.110

PASSIVA
Eigen vermogen
2.1 Eigen vermogen

6.547.878

6.452.137
6.547.878

6.452.137

2.2 Voorzieningen

1.563.420

1.196.538

2.3 Kortlopende schulden

2.949.991

2.221.435

11.061.289

9.870.110

TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten
MEERDERWEERT

Realisatie 2020
€

Begroting 2020
€

Realisatie 2019
€

Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.3 Overige baten

18.659.070

17.912.311

17.557.015

372.740
1.602.900

367.482
465.839

358.771
701.951

Totaal baten

20.634.710

18.745.632

18.617.737

17.085.846
452.657
1.246.449
1.751.474

16.224.404
386.495
922.708
1.506.558

14.876.967
369.781
961.334
1.672.646

20.536.426

19.040.165

17.880.728

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

5. Financiële baten en lasten

Netto resultaat

98.284

2.543-

95.741

294.533-

-

294.533-

737.009

1.475-

735.534
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Kasstroomoverzicht
MEERDERWEERT

2020
€

2019
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen (4.2)
- bijzondere waardeverminderingen in
materiële vaste activa (1.1.1 t/m 1.1.3)
- mutaties voorzieningen (2.2)

98.284
452.657
214

737.009
369.781
-

366.882

100.093
819.753

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen (1.2)
- schulden (2.3)

584.784728.556

469.874
231.38418.901

143.772
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest (5.1)
Betaalde interest (5.2)

212.483-

70

298

2.613-

1.7732.543-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.475-

1.059.266

992.925

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
(1.1.1 t/m 1.1.3)
Desinvesteringen in materiële vaste activa
(1.1.1 t/m 1.1.3)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

2.051.372-

930.194-

135.623

-

1.915.749-

930.194-

856.483-

62.732

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

3.407.768
-856.483

3.345.036
62.732

Stand per 31 december

2.551.285

3.407.768
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
MEERDERWEERT

Algemene Toelichting

Activiteiten
De activiteiten van MeerderWeert bestaan voornamelijk uit:
- dienstverlening op het gebied van onderwijs
De doelstelling/kernopdracht van MeerderWeert is het geven van goed onderwijs.
• de doelgroep is alle kinderen van 0–12 jaar en interne en externe betrokkenen in Weert, Nederweert en
omstreken.
• de opdracht is om kinderen te begeleiden en voor te bereiden voor het vervolgonderwijs en hun taak of rol in de
maatschappij.
• het motto daarbij is: MeerderWeert is een lerende- en zich constant ontwikkelende organisatie die boeiend
onderwijs verzorgt in deze tijd.
Vestigingsadres
De MeerderWeert, stichting voor Primair Onderwijs Weert Nederweert (verder MeerderWeert) is feitelijk gevestigd
op Beatrixlaan 1, 6006 AH te Weert en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4106 6176.
Gehanteerde valuta
De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.
Verbonden partijen
Bij MeerderWeert is sprake van verbonden partijen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van materiële vaste activa zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
Raad van Bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de Raad van Bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening groot onderhoud zijn de kosten geïndexeerd.
Leasing
Bij de stichting bestaan er leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom
verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing.
Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de winst- en
verliesrekening over de looptijd van het contract.
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Presentatie
Het jaarverslag is opgenomen conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in Richtlijn
Jaarverslag Onderwijs. Deze zijn vastgelegd in RJ 660.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings¬prijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen historische verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt
niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum
worden verwacht.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen historische verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
De afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende
activa, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. De activeringsgrens van de investeringen bedraagt €500.
Er wordt afgeschreven vanaf de maand volgend op de investeringsmaand.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening is bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het
individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid
waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en
lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffend actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is,
wordt de opbrengstwaarde bepaald met behup van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs
geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de
geachtte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te
realiseren.
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij
voortgezet gebruik van het actief/de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen
contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van 5% (2018 = 5%). De disconteringsvoet
geeft geen risico's weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn
reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief
in de balans opgenomen.
Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over
een aantal boekjaren.
De voorziening is onderbouwd middels een meerjarenonderhoudsplan.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de CAO
dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 25 jaar,
blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd
tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 0,0% (2019: 1,0%).
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd voor de verwachte salariskosten van langdurig zieke
werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten zoals vorderingen,
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Beleidsregels toepassing WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van
1 januari 2013 van kracht.

44

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend
zijn geworden.
Opbrengstverantwoording
Verlenen van diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de
verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.
Overige bedrijfsopbrengsten; baten uit verhuur
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de
levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige
bedrijfsopbrengsten bestaan uit verhuuropbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de
verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.
Rijksbijdragen OCW
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
ministerie OC&W. De Rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de
instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële
vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen
verwerkt in de staat van baten en lasten.
Overige baten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenverplichtingen
Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op
pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. MeerderWeert heeft deze toegezegde
pensioenregeling bij het ABP in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. Voor de
pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling
zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij
het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies.

Pensioenen
MeerderWeert heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn
de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis
premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP
probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid
en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog
niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31 december 2020 is 93,2%.
ABP werd in 2008 zwaar geraakt door de crisis op de financiële markten. Daarom hebben ze toen een herstelplan
opgesteld. Hierin staat wat ze doen om de financiële situatie binnen 5 jaar te verbeteren. Dit plan is goedgekeurd
door De Nederlandsche Bank, de toezichthouder van de Nederlandse pensioenfondsen.
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De belangrijkste punten uit het herstelplan zijn:
·
Zolang de dekkingsgraad lager is dan 105% worden de pensioenen niet aangepast aan de
loonontwikkeling.
·
De premie moet minimaal kostendekkend zijn en bij een lage dekkingsgraad (dekkingstekort) bijdragen
aan herstel van het fonds. Om de financiële positie te verbeteren, geldt er een tijdelijke herstelopslag op de
premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
·

Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico lager is.

·
In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te vangen. Als het herstel trager verloopt dan
verwacht, kan het ABP bijvoorbeeld korten op de pensioenen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Dit
gebeurt vanaf de maand na investering.
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt
niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Investeringen in meubilair
- Bureaustoelen
- Leerlingensets
- Docentensets
- Kasten
- Inrichting speellokaal
- Buitenspeelmateriaal
- Inrichting directeurskamer
- Inrichting teamruimte, handvaardigheid,
kopiëerruimte, gymzaal, overig
Investeringen in duurzame leermiddelen
- Methodisch materiaal
- Audiovisuele middelen

aantal jaren

10
20
20
35
30
15
20
20

8
6

Investeringen in ICT
- Beeldschermen
- Computers en printers
- Servers
- Infrastructuur en bekabeling

5
5
7
10

Investeringen in apparatuur en inventaris
- Digitale borden
- Apparaten
- Veegmachines
- Grasmaaiers

8
10
15
15

Investeringen in onroerend goed
- Verbouwingen/nieuwbouw
- Vloerbedekking
- Zonwering
- Verwarming
- Luchtbehandeling/klimaat

40
25
25
25
35
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Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve
rente worden meegenomen.

Financiële instrumenten en risicobeheersing
Marktrisico
Rente- en kasstroomrisico
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa,
effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de instelling risico's over de reële
waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico
gecontracteerd.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
De instelling maakt gebruik van één bank en maakt geen gebruik van beschikbare kredietfaciliteiten.
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Toelichting behorende tot de balans
MEERDERWEERT

Aanschafprijs

Cumulatieve
afschrijvingen en
waardevermin-deringen

Boekwaarde
01-01-2020

Investeringen

Des- investeringen
Aanschaf

Desinvesteringen
Afschrijvingen

Afschrijvin-gen

Correctie Corr.afschr Aanschafprijs
Cumulatieve
aanschafp
ijv.+
afschrijvingen en
waardeverminrijs
waardever
deringen
m.

Boekwaarde
31-12-2020

1.1 Materiële vaste activa

1.1.1 Gebouwen en terreinen
1.1.2 Inventaris en apparatuur
1.1.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

€
1.868.640
3.914.320
1.490.866

Totaal materiële vaste activa

7.273.826
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€
371.134
1.623.033
866.819
2.860.986

€
1.497.506
2.291.287
624.047

€
1.482.043
184.127
385.202

€
32.753
62.997
77.948

€
1.433
21.823
14.819

€
67.008
219.841
165.808

4.412.840

2.051.372

173.698

38.075

452.657

€

€

-

214

€
3.317.930
4.035.450
1.798.120

-

214

9.151.500

€
436.709
1.821.051
1.018.022
3.275.782

€
2.881.221
2.214.399
780.098
5.875.718

Toelichting behorende tot de balans
MEERDERWEERT

31-12-2020

31-12-2019

1.2 Vorderingen
1.2.1 Debiteuren

€
141.414

€
105.742

1.2.2 OCW

847.947

786.069

1.2.3 Overige overheden

189.438

517.347

1.2.4 Overige vorderigen
- Overige

3.342

80

Totaal overige vorderingen
1.2.5 Overlopende activa
- Vooruitbetaalde kosten
- Overige overlopende activa
Voorziening oninbaar
Totaal overlopende activa

3.342

80

299.322
1.152.823
-

Totaal vorderingen

305.338
334.926
1.452.145

640.264

2.634.286

2.049.502

Kortlopende
deel < 1 jaar

Vorderingen 31-12-2020

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

€
141.414
847.947
189.438
3.342
1.452.145

Debiteuren
OCW
Overige overheden
Overige vorderigen
Overlopende activa

Langlopende
deel > 1 jaar
€
-

2.634.286

-

De reële waarde van de in de balans verantwoorde vorderingen benadert de boekwaarde ervan.
31-12-2020

31-12-2019

1.3 Liquide middelen
1.3.1 Kasmiddelen
1.3.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen
1.3.3 Deposito's
Totaal liquide middelen

€
-

€
3.376

551.423

89.184

1.999.862

3.315.208

2.551.285

3.407.768

Stand per
01-01-2020

Resultaat

Overige mutaties

Stand per
31-12-2020

2.1 Eigen vermogen
€
2.1.1

Algemene reserve
Algemene reserve

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve AZC KoaLa convenant
Bestemmingsreserve inzake SWV PO middelen
Bestemmingsreserve MeerderWeert Vervangingsfonds
Bestemmingsreserve Eenmalige uitkering februari 2020
Bestemmingsreserve TaleNT2
Totaal eigen vermogen

€

€

€

5.380.135

83.411-

-

5.296.724

120.000
191.267
230.000
530.736
-

60.000106.733530.736876.621

-

60.000
84.534
230.000
876.621

95.741

-

6.547.878

6.452.137

De bestemmingsreserve MeerderWeert Vervangingsfonds heeft tot doel om de eventuele pieken in de personeelskosten met betrekking tot
ziektevervanging op te vangen.
De bestemmingsreserve SWV PO middelen heeft tot doel om extra leerlingondersteuning te bieden
De bestemmingsreserve AZC KoaLa heeft tot doel om extra NT2 onderwijs te faciliteren.
De bestemmingsreserve Eenmalige uitkering februari 2020 had tot doel om de de afspraken uit de CAO 2019-2020 uit te voeren in 2020.
De bestemmingsreserve TaleNT2 heeft tot doel om NT2 onderwijs te continueren.
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2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening langdurig zieken
Overige personele voorzieningen
Totaal personeelsvoorzieningen

Stand per 0101-2020
€
214.267
36.450
37.944
288.661

Dotaties
€
93.712
14.844
16.642
125.198

Onttrekkingen
€
33.406
28.824
21.022
83.252

907.877

567.500

231.922

1.196.538

692.698

315.174

2.2.2 Voorziening groot
onderhoud
Totaal voorzieningen

Vrijval
€
10.642
10.642

10.642

Voorzieningen 31-12-2020

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.2 Groot onderhoud

31-12-2020

-

Stand per
31-12-2020
€
263.931
22.470
33.564
319.965

-

1.243.455

-

1.563.420

€

Kortlopende
deel < 1 jaar
€
72.100
448.142

Langlopende
deel > 1 jaar
€
247.865
795.313

520.242

1.043.178

31-12-2019

2.3 Kortlopende schulden
€
305.866

2.3.1 Crediteuren
2.3.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Loonheffing
- Omzetbelasting
- Premies sociale verzekeringen

635.787
835
41.922

€
339.165

544.621
11.255
35.400

Totaal belastingen en premiese sociale verzekeringen

678.544

591.276

2.3.3 Schulden terzake van pensioenen

216.057

197.877

2.3.4 Overige kortlopende schulden
- Lonen en salarissen
- Uitkeringen

12.018
-

Totaal overige kortlopende schulden
2.3.5 De overlopende passiva
- Vooruitontvangen subsidies OCW
- Vakantiegeld en -dagen
- Diverse crediteuren
- Gemeente en provicie
- Q-Concepts Accountancy B.V.
- Overige overlopende passiva

13.880
12.018

10.389
544.664
442.747
302.623
18.967
418.116

Totaal de overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

13.880

10.389
477.859
261.463
32.050
297.476
1.737.506

1.079.237

2.949.991

2.221.435

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
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Overzicht geoormerkte subsidies OCW en EZ (RJ 660, model G)
Model G1 - A: Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Datum

Bedrag van
toewijzing
€

Ontvangen t/m
De prestatie is ultimo
2020
verslagjaar conform de
€
(aankruisen wat van toepassing
is)

Zij-instroom

655026-1

20-11-2014

20.000,00

20.000,00

Studieverlof

706828-1

21-9-2015

9.499,86

9.499,86

Studieverlof

707531-1

21-9-2015

18.572,76

18.572,76

Studieverlof

712404-1

21-11-2015

Studieverlof

707413-1

Studieverlof
Studieverlof

6.831,36

6.831,36

21-9-2015

27.183,12

27.183,12

775348-1

20-9-2016

10.015,04

10.015,04

775656-1

20-9-2016

2.945,60

2.945,60

Studieverlof

775560-1

20-9-2016

3.682,00

3.682,00

Studieverlof

775714-1

20-9-2016

26.289,48

26.289,48

Studieverlof

775957-1

20-9-2016

17.379,04

17.379,04

Studieverlof

852353-1

20-9-2017

22.371,68

22.371,68

Studieverlof

852257-1

20-9-2017

6.046,40

6.046,40

Studieverlof

852112-1

20-9-2017

3.779,00

3.779,00

Zij-instroom

1027269-1

26-11-2019

20.000,00

20.000,00

Zij-instroom

1093438-1

20-10-2020

20.000,00

20.000,00

Zij-instroom

1093474-1

20-10-2020

20.000,00

20.000,00

Zij-instroom

1093478-1

20-10-2020

20.000,00

20.000,00

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's PO

IOP-50819-PO

2-7-2020

118.800,00

118.800,00

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's PO

IOP2-50819-PO

16-10-2020

167.400,00

167.400,00

540.795,34

540.795,34

Geheel
uitgevoerd en
afgerond

Nog niet
geheel
uitgevoerd

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
x
x
x
x
x

Model G2 - A: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule aflopend per ultimo 2020
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Datum

Bedrag van
toewijzing
€
-

Totaal

-

Ontvangen t/m
2020
€
-

Totale kosten
t/m 2020
€
-

Te verrekenen
ultimo 2020
€
-

Model G2 - A is niet van toepassing voor MeerderWeert.

Model G2 - B: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule doorlopend tot in 2021
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Datum

Totaal
Model G2 - B is niet van toepassing voor MeerderWeert.
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Bedrag van
toewijzing
€

-

Saldo
01-01-2020
€
-

Ontvangsten
t/m 2020
€

-

Lasten in
2020
€
-

Totale kosten
31-12-2020
€
-

-

-

Saldo nog te
besteden ultimo
€
-

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
MEERDERWEERT

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurovereenkomsten (te ontvangen huur)
Bestuurskantoor Meerderweert
Eduquaat, huur ruimtes in bestuurskantoor. De huurovereenkomst loopt van 1.6.2020 tot en met 31.5.2032
Odaschool BO
Humankind (voorheen Kinderopvang Humanitas). De huurovereenkomst heeft betrekking op de Anjelierstraat 9 in Weert en loopt van
1 mei 2009 tot 1 mei 2011 en wordt stilzwijgend verlengd. Het huurbedrag bedraagt bij aanvang € 12.779 per jaar.
Af te dragen huur in 2020 aan de gemeente Weert over 70 m2
€ 0,00
Af te dragen huur in 2020 aan de gemeente Weert over 77 m2, op basis vd factuur van de gemeente Weert (21.819.3116)
€ 8.953,00
Humankind (voorheen Kinderopvang Humanitas). De huurovereenkomst heeft betrekking op Annendaal 10 in Weert en loopt vanaf 1 mei
2014 en wordt stilzwijgend verlengd. Het huurbedrag bedraagt bij aanvang € 7.272 per jaar.
€ 17.440,00
Af te dragen huur in 2020 aan de gemeente Weert over 150 m2
Gemeente Weert inzake het Kwintet (gemeenschapshuis)
Huurovereenkomst m.i.v. 1-11-2019 voor 7 jaar, huurbedrag per jaar bedraagt € 13.529
Margo Wijnberg Logopedie en Dyslexie
Huurovereenkomst m.i.v. 1-11-2019 voor 6 jaar, huurbedrag per jaar bedraagt € 2.494
Basisschool Aan de Bron
Maaslandlaan 1, Weert
Humankind (voorheen Kinderopvang Humanitas). Looptijd vanaf 1-3-2009, op basis van 863,79 m2
Ontvangen aan servicekosten in 2020
€ 19.764,00
Basisschool de Kameleon
Marienhagelaan 2, Weert
Humankind (voorheen Kinderopvang Humanitas). Looptijd van 1-1-2010 tot 1-1-2011, met stilzwijgende verlenging
Huurprijs bij aanvang:
€ 4.452,00
Af te dragen huur in 2020 aan de gemeente Weert, op basis vd factuur van de gemeente Weert (21.819.3116)

€ 2.569,00

Basisschool de Firtel
Parklaan 24, Stramproy
Humankind (voorheen Kinderopvang Humanitas). Looptijd vanaf 1-9-2011 zonder einddatum
Ontvangen in 2020
€ 10.400,00
Stichting Eduquaat
Ontvangen in 2020

Looptijd vanaf 1-9-2011 zonder einddatum
€ 25.890,00

Logopédica
Huurprijs € 100,00 per maand, september tot en met december 2020 huurprijs € 400,00
Nog te factureren januari tot en met juli 2021
IKC Laar
Hoera Kindercentra.
Huurprijs bij aanvang:
Huurprijs extra lokaal m.i.v. 08-2017

Aldenheerd 10, Weert
Looptijd van 1-8-2016 tot 31-07-2041
excl. BTW per jaar
€ 5.200,00
per jaar
€ 3.918,00

IKC Leuken
Hoera Kindercentra.
Huurprijs bij aanvang:

Middelstestraat 77, Weert
Looptijd van 1-8-2016 tot 31-07-2041
excl. BTW per jaar
€ 10.400,00

Basisschool de Bongerd
Hoera Kindercentra.
Huurprijs bij aanvang:

De Bengele 2 Nederweert
Looptijd van 1-9-2015 tot 1-9-2018
€ 1.785,00

Kentalis Zorg, Stg.
Huurprijs bij aanvang 1-10-2019

€ 7.000,00
Looptijd 16-9-2019 tot 15-9-2022

IKC de Kerneel
Speelhuys 4 Nederweert
Hoera Kindercentra.
Looptijd van 1-1-2014 tot 1-1-2019, contract loopt door
Huurprijs bij aanvang:
€ 17.000,00
Af te dragen huur in 2020 aan de gemeente Nederweert, op basis van factuur gemeente Nederweert (20.819.7566)
Basisschool Budschop
Hoera Kindercentra.
Huurprijs bij aanvang:

Ospelseweg 18 Nederweert
Looptijd van 1-9-2014 tot 1-9-2019
€ 1.000,00

Basisschool de Tweesprong
Stichting Okido
Huurprijs bij aanvang:

St. Gerardusstraat 22, Nederweert-Eind
Looptijd van 1-9-2014 tot 1-1-2017, contract loopt door
€ 1.000,00

Basisschool de Zonnehof
Stichting Okido
Huurprijs bij aanvang:

Pastoor de Fauwestraat 11, Leveroy
Looptijd van 1-1-2015 tot 1-1-2018, contract loopt door
€ 1.000,00

SBO Het Palet
Beatrixlaan 1, Weert
Onderwijsgroep Buitengewooon
Looptijd m.i.v. 1-8-2016
Huurprijs bij aanvang:
Huurovereenkomst is beëindigd op 1 maart 2019

€ 9.521,00

€ 5.000,00 voor 1 lokaal
€ 3.178,00 voor 2 lokalen
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
MEERDERWEERT

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Activa 31-12-2020
Binnen 1 jaar

Te ontvangen huur

158.945

Tussen 1 en 5
jaar
€
€
350.268

158.945

350.268

Meer dan 5
jaar
€
325.208

325.208

Huurovereenkomst (te betalen huur)
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor de huur van kopieermachines. De verplichting loopt van 1-10-2019 voor een periode van 2 jaar. Het
huurbedrag bedraagt € 61.205-- per jaar.
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor de lease van computerapparatuur.
Verplichtingen 31-12-2020
Binnen 1 jaar

Meer dan 5
jaar

45.904
90.278

Tussen 1 en 5
jaar
€
0
23.592

136.182

23.592

-

€
Huur kopieermachines
Lease computerapparatuur

€
-

Gedurende het jaar 2020 zijn in de winst- en verliesrekening aan leasebetalingen € 237.371,- verantwoord.

Kennis- en Expertise Centrum Weert (KEC Weert)
De bouw van het KEC Weert is afgerond in december 2018. Het is onduidelijk hoe de advieskosten die hiermee
samenhangen doorbelast gaan worden naar de 4 partners die samen het KEC realiseren. Ook de hoogte van deze
advies- en aanloopkosten zijn nog niet precies bekend.

Seniorenverlof
Conform artikel 8A.1 cao PO treedt het hoofdstuk ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid in op 1 oktober 2014. Aangezien de cao en de uitwerking pas
later bekend zijn geworden, zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt met de oudere werknemers voor wie dit van toepassing is. Ook bij het opmaken van
de jaarrekening 2020 was nog geen betrouwbare informatie bekend over de eventueel gespaarde uren van 57-plussers ultimo 2020 (uit hoofde van artikel
8A.4 en 8A.7). Het bestuur wil hierbij aangeven dat er straks conform artikel 8A.1 cao PO mogelijk een aanvullende verplichting ten aanzien van 57-plussers
ontstaat, waarbij wij bij het opmaken van de jaarrekening 2020 niet middels een betrouwbare schatting kunnen aangeven wat de eventuele hoogte hiervan is.
AZC KoaLa
In het kader van het AZC KoaLa is er nog een vordering op Eduquaat met betrekking tot het kalenderjaar 2021. Op basisi van het convenant dat loopt tot 1
augustus 2020 is het definitieve bedrag bepaald tot en met kalenderjaar 2020. Ookj de verrekening voor 2021 zal plaatsvinden op basis van de verhouding
van de leerlingenaantallen op peildatum 1 oktober 2019.
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2020

Begroting 2020

2019

Baten
3.1 Rijksbijdragen
€
3.1.1 Rijksbijdrage OCW
- Rijksbijdrage sector PO

17.098.837

Totaal Rijksbijdrage OCW

€
16.484.082

17.098.837

286.200

30.197

- Niet-geoormerkte OCW subsidies

544.256

496.687

830.456

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV
- Rijksbijdrage SWV
729.777
-

16.292.147

520.216

526.884

901.345
-

Totaal:

Totaal Rijksbijdragen OCW

16.292.147
16.484.082

3.1.2 Overige subsidies OCW
- Geoormerkte OCW subsidies

Totaal overige subsidies OCW

€

520.216

744.652
-

729.777

901.345

744.652

18.659.070

17.912.311

17.557.015

Toelichting
De Rijksbijdrage OCW is hoger dan begroot omdat naast een indexering van de lopende bekostiging en groeibekostiging.
Daarnaast is er bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinden en overige vreemdelingen ontvangen. Verder is er een subsidie ontvangen ad
EUR 286.200 voor inhaal- en ondersteuningsprtogramma's onderwijs. Deze is niet begroot.
Tenslotte is de Rijksbijdrage lager uitgevallen dan begroot aangezien de uitgangspunten voor de begroting aangepast zijn.
2020

Begroting 2020

2019

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
€
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
- Overige gemeentelijke bijdragen
en subsidies

372.740

€

367.482

Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies

Totaal overige overheidsbijdragen

€

358.771

372.740

367.482

358.771

372.740

367.482

358.771

De bijdrage van de gemeente Weert is hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van een structureel hogere bijdrage.

2020

Begroting 2020

2019

3.3 Overige baten
€
164.075

3.3.1 Verhuur
3.3.2 Detachering personeel

€
102.109

56.286

-

3.3.3 Sponsoring

-

-

3.3.4 Ouderbijdragen

145

-

3.3.5 Overige
- Project
- Overige
Totaal overige

Totaal overige baten

65.691
1.316.703

363.730

€
108.281
129.109
15

97.355
367.191

1.382.394

363.730

464.546

1.602.900

465.839

701.951

De opbrengsten die samenhangen met de detachering van het personeel is niet begroot en zorgt derhalve voor hogere opbrengsten.
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2020

Begroting 2020

2019

4. Lasten
4.1 Personeelslasten
€
4.1.1 Lonen en salarissen
- Brutolonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenpremies

12.017.544
1.947.179
2.033.888

Totaal lonen en salarissen
4.1.2 Overige personele lasten
- Dotaties personele voorzieningen
- Werkzaamheden derden/Pers.n.i.l.
- Overig personele lasten

€
14.744.021
-

15.998.611

114.557
841.322
413.216

Totaal overige personele lasten
4.1.3 Af: uitkeringen

281.860

Totaal personele lasten

10.151.458
1.885.398
1.742.480
14.744.021

502.600
977.783
1.369.095

17.085.846

€

13.779.336

77.163
797.141
427.530
1.480.383

1.301.834

-

16.224.404

204.203

14.876.967

Per 31 december 2020 waren er 232 werkzame fte's in dienst ten opzichte van 211 werkzame fte's per 31 december 2019. Hierin zijn de vervangers
inbegrepen. Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland (2019: 0)

Werkzaamheden derden/personeel niet in loondienst
2020
€
2 Clean
2.273
Added
110.436
BCO Onderwijsadvies
58.433
Beaumont, RPLAM,
Berkvens H,
1.238
Bibliotheek, de
3.870
De Bijlesmeester
23.700
BOOZ18
19.360
Bussel, van M.
25.356
Coenders A.,
68.728
Coolen, Maartje Psychobegel+Tr
2.250
Corepower, Baud Vandenbemden
2.528
Daankracht
Denk en Groei
975
Eduquaat
130.552
Eliëns, F.P.W.
E-vizier
3.178
Facilicom
8.797
Fortuin C&C, Monique
8.487
Gemeente Nederweert
32.822
Habilis mens en onderwijs
144.297
Hoera Kindercentra
9.502
Horizonte Groep
39.301
Huub Hagen Onderwijs
Jan & Ko Kunsteducatie
Kempen, H.M.M.
1.007
Kock, M.
7.300
Let's Move, Stg
2.368Lier-Geraats, van MCWM
600
Mullenders, SLF, EnSpirit
25.721
Museumplein Limburg
7.200
OMJS Advies&Training
3.328
ParnasSys academie
14.639
Punt Welzijn
22.755
Rick
4.823
SSOE
4.400
Swillens M,
2.420
Veldkamp, JM
920
Wijzers in Onderwijs
Wolters, Bureau
24.833
Woltring & Partner BV
22.343
Overigen
5.318
Totaal
841.322

2019
€
10.035
41.176
4.160
11.044
1.050
3.600
58.080
26.306
2.121
2.904
2.200
81.587
1.815
81.288
32.822
182.500
23.143
17.551
14.250
2.707
4.323
1.000
55.725
3.120
28.332
17.817
23.900
4.823
3.850
1.997
4.020
10.000
30.620
7.274
797.141

Overige personele lasten

Scholingskosten
BGZ
Wervingskosten
Personeelskantine
Reis- en verblijfkosten
Overige personeelskosten
Totaal

2020
€
185.882
67.699
6.097
21.166
19.806
112.566
413.216

2019
€
217.629
36.649
7.794
24.851
29.990
110.617
427.530
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2020

Begroting 2020

2019

4.2 Afschrijvingen
4.2.1 Materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

€
452.657

€
386.495

€
369.781

452.657

386.495

369.781

2020

Begroting 2020

2019

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur
4.3.2 Verzekeringen
4.3.3 Onderhoud

€
78.807

€
77.145

€
77.740

-

-

-

91.681

76.200

115.928

4.3.4 Energie en water

198.760

266.052

209.576

4.3.5 Schoonmaakkosten

224.333

116.400

159.246

4.3.6 Heffingen
4.3.7 Dotatie ov. Onderhoudsvoorzieningen
4.3.8 Overige huisvestingslasten

Totaal huisvestingslasten

29.806

28.400

19.486

567.500

329.811

328.176

55.562

28.700

51.182

1.246.449

922.708

961.334
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2020

Begroting 2020

2019

4.4 Overige lasten
€
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
- Administratie en beheer
- Accountantskosten
- Contributies
- Telefoon- en portokosten e.d.
- Reproductiekosten
- Overige administratie en beheer

15.737
33.426
15.130
18.573
106.727
178.030

Totaal administratie- en beheerslasten

4.4.2 Inventaris, apparatuur en
leermiddelen
- Inventaris
- Bibliotheek / mediatheek
- Overige leermiddelen
- Overige inventaris, apparatuur en
leermiddelen

€
11.200
25.918
11.000
26.800
111.500
172.300

367.623

€
16.416
32.610
15.101
25.064
119.318
168.605

358.718

377.114

22.711
8.130
276.946

15.500
7.800
254.500

21.976
8.241
246.011

681.978

616.800

571.535

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen

989.765

894.600

847.763

De ICT kosten die behoren tot de Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn hlager dan begroot als gevolg van het ontbreken van leasekosten
inzake de smartborden.
4.4.3 Overige
- Representatiekosten
- Excursies
- Buitenschoolse activiteiten
- Medezeggenschapsraad
- Verzekeringen
- Overige lasten

5.320
4.808
10.552
6.258
16.088
351.060

Totaal overige

Totaal overige instellingslasten

Overige administratie en beheer

€
2020

25.700
7.100
10.700
19.140
15.000
175.600
394.086

253.240

447.769

1.751.474

1.506.558

1.672.646

€
2019

Administratiekosten
Drukwerk
Onkostenvergoeding RvT

147.880
7.547
22.603

128.485
6.070
34.050

Totaal

178.030

168.605

Overige inventaris, apparatuur en
leermiddelen

€
2020

€
2019

Overige ICT kosten
Culturele vorming
Ov. onderhoud inventaris/apparatuur

630.661
38.965
12.352

484.524
73.984
13.027

Totaal

681.978

571.535

Overige lasten

Deskundigenadvies
Vergaderkosten
PR & Marketing
Interne communicatie
Testen en toetsen
Abonnementen / tijdschriften /
vakliteratuur / contributies
MeerderWeertdag
Overige onderwijskosten
Totaal

€
2020

8.095
10.426
15.308
8.640
15.175
390.125

€
2019

150.786
10.822
27.555
1.045
18.799

106.084
10.581
20.355
1.732
23.838

117.686
24.367

161.393
26.564
39.578

351.060

390.125
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2020

Begroting 2020

2019

5 Financiële baten en lasten
€
70

5.1 Rentebaten
5.2 Rentelasten

Totaal financiële baten en lasten

€
1.500

€
298

2.613-

1.500-

1.773-

2.543-

-

1.475-

Accountantshonoraria
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
2020

Begroting 2020

2019

Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

€
33.426
-

€
25.918
-

€
32.610
-

Totaal accountantshonoraria

33.426

25.918

32.610

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onafhankelijke accountants
zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de
accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2020, ongeacht of de
werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.
Gemiddeld aantal medewerkers
Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 221 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 208). Hiervan zijn er 0 werkzaam in het
buitenland (2019: 0).
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 312 in 2020 (2019: 293). Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland (2019: 0).
Overzicht verbonden partijen
Er zijn verbonden partijen.

Weert, 23 juni 2021
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

P.M.C.E. Limpens (voorzitter)

M.I.G. Waulthers (voorzitter)

A.T.M. Dierick-van Daele (lid)

F.M. Jeurissen (lid)
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Verbonden partijen
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Verbonden partijen
naam

juridische statutaire code*
vorm
zetel

eigen
vermogen
31-12-2020
bedragen in €

Stichting SWV PO Weert/Nederweert

Stichting

Weert

resultaat

art.2 deelname consolidatie
403 BW
%
ja/nee
ja/nee

2020
bedragen in €

4

n.v.t.
0

n.v.t.

n.v.t.

0

* Code activiteiten: 1 = contractonderwijs, 2 = contractonderzoek, 3 = onroerende zaken, 4 = overige
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Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
MEERDERWEERT

De WNT is van toepassing op MeerderWeert. Het voor MeerderWeert toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 157.000
(bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Gegevens 2020
bedragen x € 1

P.M.C.E. Limpens

Functiegegevens

Voorzitter RvB
01/01 – 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1,0

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

20.210,76

Subtotaal

€

141.143,69

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

157.000,00

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

120.932,93

€

141.143,69

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

P.M.C.E. Limpens

H.J.M. Jabben

Voorzitter RvB

Lid RvB

R.W.J.M van Strijp
Lid RvB

01/01 – 31/12

01/01 – 31/7

01/01 – 31/10

1,0

1,0

1,0

ja

ja

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

108.718,46

€

66.145,36

€

74.443,87

Beloningen betaalbaar op termijn

€

19.588,68

€

8.006,35

€

18.133,33

Subtotaal

€

128.307,14

€

74.151,71

€

92.577,20

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

152.000,00

€

88.284,93

€

126.597,26

Bezoldiging

€

128.307,14

€

74.151,71

€

92.577,20

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1

M.I.G.Waulthers

A. Dierick

Functiegegevens

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2020

F.M. Jeurissen

Bezoldiging
Bezoldiging

€

8.930

€

6.468

€

6.468

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

23.550

€

15.700

€

15.700

8.930

€

6.468

€

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

€

N.v.t.

N.v.t.
6.468

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
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Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
MEERDERWEERT
Gegevens 2019
bedragen x € 1

M.I.G.Waulthers

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

A. Dierick

Lid RvT

Lid RvT

01/04 – 31/12

01/04 – 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

€

4.788

€

4.788

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

11.452

€

11.452

Gegevens 2020
bedragen x € 1

L.B.M. van Maaren-van Balen

Functiegegevens

Lid RvT
01/01 – 07/02

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging

€

737

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

1.630

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

€

737

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1

L.B.M. van Maaren-van Balen

E.J.C.M. Gieben

Lid RvT

Voorzitter RvT

Lid RvT

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging

€

6.384

€

9.120

€

6.384

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

15.200

€

22.800

€

15.200

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Gebeurtenissen na de balansdatum
MEERDERWEERT
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum met betrekking tot 2020.
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Overige gegevens
MEERDERWEERT
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Voorstel bestemming resultaat
MEERDERWEERT

Bestemming van het exploitatiesaldo
Het resultaat over 2020 wordt als volgt verdeeld:
€
95.741

Resultaat exploitatie 2020:

Resultaatverdeling :
Algemene reserve:
Bestemmingsreserve publiek:
Bestemmingsreserve publiek:
Bestemmingsreserve publiek:
Bestemmingsreserve publiek:
Bestemmingsreserve publiek:

AZC gelden
MeerderWeert-Vervangingsfonds
SWV PO gelden
Eenmalig uitkering februari 2020
TaleNT2

83.41160.000106.733530.736876.621
95.741
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Controleverklaring van de Onafhankelijke accountant
MEERDERWEERT
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de raad van toezicht van MeerderWeert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van MeerderWeert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert te
Weert gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van MeerderWeert, Stichting Primair Onderwijs
Weert/Nederweert per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over
2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de in relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2020.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020;
3. het kasstroomoverzicht over 2020; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van MeerderWeert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert zoals vereist
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van
een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede
of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf
‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. ‘Referentiekader’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol 2020.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een onderwijsinstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
’s-Hertogenbosch, 23 juni 2021
Q-Concepts Accountancy B.V.
Origineel getekend door
drs. E.E.T.M. Kalnenek RA

Gegevens over de rechtspersoon
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Bestuursnummer
Naam Instelling

50819
MeerderWeert, Stichting voor Primair Onderwijs Weert Nederweert

Postadres
Postcode/Plaats
Telefoon

Beatrixlaan 1
6006 AH WEERT
0495-750250

Internet
E-mail

info@MeerderWeert.nl

Contactpersoon

de heer P.M.C.E. Limpens

BRIN nummer

Naam school

Sector

aantal
leerlingen
2020

aantal
leerlingen
2019

00LS
03HG
03YP
05ER
05ES
05JY
06DZ
06VY
07DN
07ER
08ON
08YR
09AT
09NC
10PB

SBO het Palet
De Bongerd
Swartbroek
IKC Laar
Joannesschool
Aan de Bron
IKC de Kerneel
De Tweesprong
De Zonnehof
Budschop
De Kameleon
De Schrank
IKC Leuken
Odaschool
De Firtel

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

122
102
41
167
75
284
301
105
82
94
92
271
451
364
223

118
95
38
145
79
285
300
106
82
93
75
267
425
377
216

2.774

2.701

Totaal

www.MeerderWeert.nl
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