
MARAP 1e periode 2015

2015 een SKBO-jaar van “Pas op de plaats”. Niet om stil te staan. We maken een 
hernieuwde focus op de toekomst. Kinderen, onze collega’s, ouders, mensen uit onze 
omgeving hebben PRACHTIGE input geleverd. LeidRaad SKBO 2016-2020 staat én hoe:  
zie www.leidRaadSKBO.nl  Onze scholen maken de komende periode de LeidRaad van 
hun school. 
Onze leerlingen en collega’s gaven onze scholen gemiddeld dit jaar weer een wat 
hoger rapportcijfer dan vorig jaar en net boven de landelijke benchmark. Ouders gaven 
gemiddeld hetzelfde rapportcijfer, ook net wat hoger dan de benchmark. De meer precieze 
analyse van de kwaliteitsvragenlijst levert natuurlijk ook nog voldoende ontwikkelpunten 
op. Samen met het waarmaken van onze LeidRaad veel moois om 
voor te gaan! 
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Pius X
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De Fonkeling

Daltonschool In Balans
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Twee maal per jaar onTvangT u van ons een rapporTage. 
een vergelijkbare facTsheeT wordT ook op schoolniveau uiTgebrachT.
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John F Kennedy en Montessorischool Elzeneind 
presteren boven de bovengrens van de inspectie bij de 
eindopbrengsten. Pius X en In Balans presteerden hier 
een eerste maal net onder de ondergrenzen. Blinkerd, 

Polderhof, Teugelaar en Nicolaas presteerden boven het 
gemiddelde.  De tussenopbrengsten laten een stabiel 

positief beeld zien. 

minimaal Te behalen 
opbrengsT, afhankelijk 
van school-kenmerken, 
is aangegeven meT een 

horizonTale lijn.

TOETSresultaten
- b l a u w e  b a l k  g e e f t  o n d e r g r e n s  a a n -

ZIEKTEVERZUIM FINANCIËN
het ziekteverzuim is 1% hoger dan onze gestelde ambitie van 5%. dit wordt 

veroorzaakt door de stevige en langdurige griepgolf voorjaar 2015 & langdurig, niet 
werk gerelateerd, verzuim. 

financieel presteren we het eerst half jaar van 2015 positief.  
we liggen op koers in het realiseren van onze begroting. 
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Leid aad

rekenen & WISKUNDE

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. Leid aad

( j a n  t/ m  m e i ) 


