
Leid aad Wij staan voor goed ONDERWIJS. HET KIND is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld maken 

we RUIMTE en ZIEN we elkaar. SAMEN eigenaar van ontwikkeling; wij ZIJN SKBO.

Onderwijs
Ons onderwijs deugt. 
Leren en lesgeven is 

intellectueel uitdagend. De 
kerndoelen zijn voor alle 

leerlingen. De weg ernaar toe 
verschilt zoals leerlingen 

verschillen. Alles wordt 
ingezet voor leren en 

lesgeven, ook het 
beschikbare geld. 

We maken ruimte voor 
onderzoek, vakmanschap en 

talent. We kiezen voor diepgang. 
We durven te twijfelen. 

We stimuleren eigen keuzes. 
We maken tijd en hebben geduld. 

Leraren en leerlingen tonen 
eigenaarschap in de 

ontwikkeling van zichzelf, de 
ander, de omgeving. 

De leerling leert, doet, denkt, 
maakt, en de leraar stimuleert 

en ondersteunt.
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Zien & Zijn  
We ZIJN wat we zeggen en 

ZIEN elkaar. Leraren en 
leerlingen laten zien 

wat ze kennen, kunnen 
en wie ze zijn. 

We verantwoorden in woord en 
beeld ons leren en werken, 
onze keuzes naar ouders, 

de buitenwereld en 
naar elkaar.

Samen
We leren en werken in 

betekenisvolle verbinding 
met elkaar en met de 

werkelijkheid om ons heen. 
We waarderen diversiteit, 

daarmee is een school een 
democratische gemeenschap 

en draagt eraan bij. 
Iedereen is verantwoordelijk 

voor de hele school; 
we voelen ons er veilig.  

Het kind 
Het kind is onze LeidRaad. 

Ieder kind is onze opdracht. 
We leren het kind en zijn 

talenten kennen in al zijn 
eigenheid, creativiteit en 

diversiteit. Leren en 
lesgeven is persoonlijk. 

We leren en werken op basis 
van respect en vertrouwen 

met hoge verwachtingen 
wederzijds. 
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Financiën
We presteren vooralsnog beter dan begroot. Enerzijds doordat 
er minder gebruik nodig is geweest van het noodfonds, ander-
zijds doordat de kosten vanuit de cao lager zijn dan begroot.  

Ziekteverzuim
Dat we over de eerste vijf maanden van 2016 met ons 
ziekteverzuim boven ons streefpercentage uitkomen wordt 
veroorzaakt door de flinke griepgolf dit voorjaar.

MARAP 1e periode 2016 (jan t/m mei)

Dit jaar scoren vier van onze scholen onder de ondergrens, ondanks alle 
inspanningen spijtig, maar niet verrassend. Geen enkele school scoort 
voortdurend onder de ondergrens. De gemiddelde daling in de eindop-
brengsten binnen SKBO wordt op schoolniveau kritisch geanalyseerd. Op 
basis daarvan worden passende maatregelen genomen om met ons 
onderwijs de resultaten zo optimaal mogelijk te krijgen.

LeerlingenRaad van leerlingen van alle SKBO-scholen, de Gelukkige 13 
genaamd, beheert 10.000 euro ontwikkelbudget voor hun leren. 

Nicholaasschool 
(@Nicholaassschool3)
Amazing Talent Show!!! #nativespeaker 
thanks Miss Patricia!! @skbo_oss  
#English   08-06-16  09:15

Sabine Heijdeman 
(@SabineHeijdeman)
Trots op al onze kanjers van 
@BSDeFonkeling Tweede Stroming! 
Presentaties portfolio voor de eerste keer. 
@skbo_oss   30-06-16  07:53

Inge de Leeuw (@ingedeleeuw)
Om 16u kinderen bij de deur hebben staan, want juf wij hebben 
een probleem en jij kan ons helpen met oplossen. #keilief 
#vertrouwen   02-07-16  07:40

Derk-Jan van Vugt (@djvanvugt)
Weer een zeer informatieve ict-bijeenkomst skbo ontdeklab in 
Deurne met @warempel @skbo_oss @barjanb @karinwinters   
29-06-16   15:24

De Teugelaar (@DeTeugelaar)
Groep 4 leest met groep 2: Samen leren 
met #leesbevordering @skbo_oss   
23-06-16  18:15

Elzeneindschool Oss (@Elzeneindschool)
Vandaag een mooie okvo-voorstelling in de @BibliotheekOss 
mogen bijwonen! #spekkie&sproet @skbo_oss   
19-04-16   19:39

IKC Regenboog Oss 
(@IKCRegenboogOss)
Modder gooien-modder schminken- 
modder maken-modder voelen-modder 
verven- modder kleien oftewel 
#MODDERDAG #GENIETEN
29-06-16  10:49

BS Pius X (@BSPiusX)
Hoe gaaf, eigen gemaakte films bekijken op het grote doek in de 
@Groene_EngelOss bb groepen @BSPiusX @skbo_oss
03-06-16   13:27
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