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midden in
de samenleving
Samen leren, boeien en groeien
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Meerderweert
midden in de samenleving
Waar willen wij in 2020 staan? Op die vraag hebben wij samen met leerlingen,
ouders, medewerkers en onze samenwerkingspartners antwoord gegeven in
onze koers voor 2015 - 2019.
De toekomst is niet te voorspellen. Zeker is wel dat veranderingen elkaar steeds
sneller opvolgen en dat technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. De manier
waarop wij met elkaar leven, leren en werken zal echt anders zijn dan nu, als onze
leerlingen aan hun vervolgstappen in het leven beginnen.
Onze leerlingen oefenen straks beroepen uit die wij nu nog niet kennen.
Wij zijn ervan overtuigd dat zij zich nog meer dan nu flexibel moeten kunnen
aanpassen aan een steeds andere realiteit. Dat vraagt dat wij onze leerlingen die
vaardigheden moeten leren, die zij in hun toekomstige wereld nodig hebben.
Wij willen de brug slaan tussen de talenten van onze leerlingen en eisen die de
toekomstige samenleving aan ze stelt. Onze scholen zijn zo belangrijke leerplaatsen
voor het leven. Maar er is méér. Wij willen dat al onze scholen het hart zijn van hun
wijk of dorp. Elke school als ontmoetingsplek die sociaal en maatschappelijk van
toegevoegde waarde is voor kinderen en gezinnen. Wij willen midden in de samenleving staan. Dat is onze opdracht voor de komende jaren.

Onze speerpunten voor 2015 - 2019:
1.
2.
3.
4.

Wij zoeken actief verbinding
Wij ontwikkelen talent door boeiend onderwijs
Wij leveren duurzame kwaliteit
Wij maken leerlingen mede-eigenaar van hun ontwikkeling en geven
professionals de ruimte
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Missie
Kinderen laten leren, ze boeien en doen groeien: dat is de missie van
MeerderWeert. Wij geven talenten van kinderen de ruimte en bereiden ze voor op
hun toekomst. Op weg naar hun volwassenheid leren wij kinderen om verantwoordelijk, samenwerkend, positief, onderzoekend en zichzelf steeds verwonderend in de
wereld te staan.
Ieder kind is uniek en speciaal
In al hun verschillen zijn kinderen en mensen gelijkwaardig. Bij ons is iedereen
welkom en wordt erkend en herkend. Respect in woord en daad: daar staan wij bij
MeerderWeert voor.
Onze kerntaak: goed, duurzaam en boeiend onderwijs verzorgen. Wij willen van
meerwaarde en betekenis zijn voor alle kinderen in Weert, Nederweert en omgeving. Dit doen wij door onderwijs te bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de
steeds sneller veranderende samenleving, in een omgeving die zich kenmerkt door
veiligheid, openheid, plezier, betrouwbaarheid en uitdaging.
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Visie
Kinderen en medewerkers alle kansen bieden om al hun talenten
te laten groeien. Dat doen wij bij MeerderWeert.
Wij willen dat kinderen goede wereldburgers worden, die hun plek vinden in onze
steeds complexer wordende samenleving. Oog hebben voor elkaar en elkaars verschillen en aandacht besteden aan je omgeving: dat zijn belangrijke waarden die wij
willen meegeven. Wij leren kinderen leren, maar ook om ‘goed’ te leven, gelukkig te
worden. Onze medewerkers willen daarin een voorbeeld zijn, door te inspireren,
te boeien, op te voeden en kinderen uit te dagen
al hun talenten te ontwikkelen.
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Visie
Wij halen uit ieder kind wat erin zit. Wij stemmen ons onderwijs daarom af op zijn/
haar individuele mogelijkheden en waarderen ieder kind in zijn/haar eigenheid en
ontwikkeling. Wij investeren in wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders
en streven naar goede samenwerking. Ook werken we samen met alle partners die
kunnen bijdragen aan de talentontwikkeling of ondersteuning van kinderen.
Wij benutten ieders denkkracht en ervaring, werken én leren met elkaar en zijn
bereid om kritisch naar onszelf te kijken.
Ons onderwijs is toekomstbestendig en duurzaam: we ontwikkelen 21e eeuwse
vaardigheden die kinderen nu en ‘later’ nodig hebben, zodat zij kunnen omgaan met
een steeds sneller veranderende maatschappij. Sociale, emotionele en creatieve
vaardigheden horen daarbij, net als het leren omgaan met een - mede door sociale
media - steeds gemakkelijker bereikbare wereld. Wij leren kinderen goede keuzes
te maken, spreken ze aan op hun eigen verantwoordelijkheid en maken ze stap voor
stap steeds meer eigenaar van hun eigen leren.
Onze scholen werken opbrengst- en handelingsgericht, realiseren de onderwijsdoelen die de maatschappij vraagt en behalen goede leeropbrengsten. Er is oog voor
welzijn en gezondheid van leerlingen en medewerkers. MeerderWeert is een
lerende organisatie: ook bij onszelf willen wij er het maximale uithalen. Steeds
blijven groeien, leren van onze fouten en investeren in onszelf en elkaar: dat hoort
bij ons. Medewerkers worden ondersteund in hun loopbaanontwikkeling.
Als overkoepelende stichting zet MeerderWeert de grote (beleids)lijnen uit.
Elke school maakt binnen die kaders eigen keuzes, passend bij de leerlingen, ouders
en directe omgeving. MeerderWeert biedt de scholen ondersteunende diensten,
zodat zij zich kunnen richten op waar het om draait: kinderen laten leren, boeien en
doen groeien.
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1. Wij zoeken actief verbinding
Alleen sámen kunnen wij onze maatschappelijke opdracht waarmaken.
Alleen samen met leerlingen, ouders, opvangvoorzieningen, zorginstellingen
en andere samenwerkingspartners kunnen wij onze leerlingen het (onderwijs)
aanbod bieden dat aansluit bij wat de toekomstige samenleving van ze vraagt.
Daarom zoeken wij actief verbinding met onze omgeving en stellen onszelf
steeds de vraag: wat kunnen wij nú samen doen voor de toekomst van onze
leerlingen?
Waarop focussen wij de komende jaren?
MeerderWeert acteert in een krimpregio en dat betekent minder leerlingen voor onze
scholen. Ons antwoord daarop: samen met partners toekomstbestendig onderwijs
vormgeven in onze regio.
Ook de verdere ontwikkeling van passend onderwijs willen wij samen met collegaonderwijsinstellingen, partners in jeugdhulp en natuurlijk het samenwerkingsverband
passend onderwijs vormgeven. In onze reguliere scholen staat verdere professionalisering bijvoorbeeld op de agenda, om onze medewerkers nog vaardiger te maken in
het bieden van onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. In Weert
leveren wij met speciaal onderwijs en zorg maatwerk voor kinderen met een speciale
ondersteuningsbehoefte in het nieuwe Kennis- en Expertisecentrum.
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Wij zetten volop in op vorming van integrale kindcentra. Wij geloven dat wij
met partners als kinderopvang, collega-scholen en naschoolse voorzieningen
onder één dak méér kunnen bieden aan onze leerlingen. Ook als samenwerking in
één gebouw niet mogelijk is, zetten we in op integrale samenwerking met partners. Dat doen we heel specifiek ook met het voortgezet onderwijs, om zo de
doorgaande lijn van basisschool naar vervolgonderwijs verder te verbeteren.
Onderwijs wijst uit: een goede samenwerking tussen school en ouders komt
de ontwikkeling van een kind ten goede. Alle reden dus, om de komende jaren
intensief te investeren in verdere versterking van ouderbetrokkenheid.
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2. Wij ontwikkelen talent door
boeiend onderwijs
Wat hebben onze leerlingen nodig voor hun toekomst?
De afgelopen jaren hebben wij de kwaliteit van het onderwijs versterkt en
geïnvesteerd in talentontwikkeling van leerlingen. Wij bieden boeiend
onderwijs en betrekken leerlingen bij het onderwijs. Wij werken handelingsen opbrengstgericht en hebben daarbij ook oog voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Om ons onderwijs nog meer toekomstgericht te maken, zetten
we de komende jaren intensiever in op ontwikkeling van de individuele talenten van leerlingen. Ook integreren wij 21e eeuwse vaardigheden in ons onderwijs. Onze scholen ontwikkelen zich als pedagogische gemeenschappen tot het
hart van hun wijk of dorp.
Waarop focussen wij de komende jaren?
Onze scholen zijn plekken waar kinderen zich samen in brede zin ook als mens
kunnen ontwikkelen. Bij ons leren zij respectvol met elkaar omgaan, reflecteren op
thema’s als democratie, op een goede wijze omgaan met conflicten, et cetera.
Onze scholen willen het pedagogische hart zijn van hun wijk of dorp,
die uitnodigen tot ontmoeting en samen leren en bijdragen aan de ontwikkeling van
democratisch burgerschap.
Het belang van de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden neemt toe. Denk aan
ICT-geletterdheid, mediawijsheid, sociale competenties, culturele sensitiviteit, maar
ook aan de ontwikkeling tot authentiek ‘mens’, waarbij zaken als zelfstandigheid,
creativiteit, moreel besef en empathie een rol spelen. Deze vaardigheden zijn niet
nieuw in ons onderwijs, maar worden steeds belangrijker voor de toekomst van
onze leerlingen. Die krijgen dan ook prominenter aandacht in ons onderwijs, net als
onderzoekend leren en cultuureducatie.
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Wij stimuleren de actieve betrokkenheid en
medeverantwoordelijkheid van leerlingen bij hun leerproces en richten
ons nog meer dan nu op individuele talentontwikkeling. Onze leraren bieden
inspirerend en een uitgebreid onderwijsaanbod, maar ook bij onze samenwerkingspartners kunnen onze leerlingen hun talenten ontwikkelen en groeien in muziek,
sport, techniek of kunst.
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3. Wij leveren
duurzame kwaliteit
Wij bieden maatwerk en realiseren hoge opbrengsten.
Onze kwaliteit en kwaliteitszorg is goed op orde, maar blijft natuurlijk altijd
in ontwikkeling. Zo moeten wij onze kwaliteitsstandaarden aanpassen aan het
nieuwe toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Kwaliteit zien wij
veel breder dan ‘goede opbrengsten’ en planmatig verbeteren. Ook sociale
veiligheid is bijvoorbeeld cruciaal, net als een professionele cultuur.
Onze belangrijkste pijler voor onze kwaliteit: de leraar! Die doet ertoe.
Waarop focussen wij de komende jaren?
Al onze scholen bieden een veilig pedagogisch klimaat, hanteren duidelijke regels en
kennen (anti)pestprotocollen. De komende jaren maken zij ook allemaal een veiligheidsplan, dat aansluit bij het Actieplan sociale veiligheid op school van brancheorganisatie PO Raad. Géén ‘papieren’ plan, maar juist veiligheid in praktijk. Zo willen
we bijvoorbeeld dat leerlingen aangeven hoe zij de sociale veiligheid ervaren.
Afgelopen jaren is op alle niveaus – van schoolleiders tot onderwijsondersteunend
personeel – geïnvesteerd in professionalisering. Daar gaan we mee door. We bouwen
aan professionele leergemeenschappen, versterken de collectieve kwaliteit van
schoolteams en ondersteunen ook de individuele professionele ontwikkeling van de
leraar. MeerderWeert is een lerende organisatie: onze medewerkers zijn bewust
gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen. Wij leren met en van elkaar.
Vanzelfsprekend sluit ons professionaliseringsaanbod aan bij ons koersplan: onze
onderwijsgevenden zullen zich scholen in onderwijsvernieuwing, passend onderwijs,
21e eeuwse vaardigheden aanbieden, onderzoekende vaardigheden, et cetera.
Ook investeren wij in het opleiden van excellente leraren.
De komende jaren stelt ook de Raad van Bestuur een professionaliseringsagenda op,
in lijn met de Code Goed Bestuur die MeerderWeert hanteert.
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4. Wij maken leerlingen mede-eigenaar
van hun ontwikkeling en geven
professionals de ruimte
Wat hebben onze leerlingen nodig voor hun toekomst?

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

Waarop focussen wij de komende jaren?
Onze scholen ontwikkelen een duidelijke visie op hoe zij hun leerlingen medeeigenaar willen maken van hun leerproces en hoe zij ze willen laten meepraten,
meedenken en meebeslissen op school. Leerlingenparticipatie is het sleutelwoord!
Hetzelfde geldt voor ouders: onze scholen ontwikkelen samen met ouders een visie
op ouderbetrokkenheid. Eén onderdeel daarvan: ouders krijgen digitaal inzicht in
de voortgang van de ontwikkeling van hun kind.
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Wij willen recht doen aan de professionele ruimte en eigenaarschap van onze
medewerkers. Dat vraagt van onze leidinggevenden (soms) een andere rol:
zij moeten hun medewerkers immers de ruimte géven om hun persoonlijk
meesterschap te laten groeien.
Als organisatie met een maatschappelijke opdracht willen wij open verantwoorden hoe wij werken en welke resultaten wij boeken. Wij willen onze inspanningen
betekenisvol verantwoorden. Daarom doen wij mee met Vensters voor verantwoording waarin wij gegevens delen over onder meer onderwijsopbrengsten, financiën
en medewerkers. Ook doen wij mee aan een landelijk onderzoek: Leerwinst en
toegevoegde waarde in het primair onderwijs. Uiteraard gebruiken wij ook andere
data om onze voortgang te volgen. Denk aan tevredenheidsonderzoeken onder
leerlingen, ouders en medewerkers, uitstroomgegevens
(voortgezet onderwijs) en toetsresultaten.
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Hoe werken wij?
Wij voeren ons koersplan uit via verschillende programma’s. Voor elk speerpunt
van onze koers hebben wij meetbare doelen geformuleerd die wij evalueren en zo
nodig bijstellen. In ons jaarverslag melden we hoe het gaat met de voortgang van ons
koersplan. Maar: wie zoals wij middenin de samenleving wil staan, moet in feite elke
dag verantwoording afleggen aan leerlingen, ouders en samenwerkingspartners.
Dat is in elk geval wel hoe wij graag werken.
Elke dag opnieuw stellen we onszelf de vraag: doen we samen met leerlingen,
ouders en samenwerkingspartners de goede dingen voor een zo goed mogelijke voorbereiding op de toekomst?
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MeerderWeert
Beatrixlaan 1
6006 AH Weert
Postbus 520
6000 AM Weert
T 0495 750 250
F 0495 750 299
bmt@meerderweert.nl
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www.meerderweert.nl

