
MaraP 2e periode 2012

SKBO hecht veel waarde aan kwaliteitszorg: realiseren we de resultaten 
- in de volle breedte - waarvoor we willen staan én zijn onze leerlingen, 
hun ouders, de collega’s van SKBO tevreden? Voor de zomer zijn ze alle-
maal met de KwaliteitsVragenLijst bevraagd op hun tevredenheid over o.a. 
het onderwijs, zorg en begeleiding, pedagogisch klimaat, communicatie en 
huisvesting. De SKBO collega’s zijn daarnaast nog bevraagd op arbeidsom-
standigheden. We mogen dik tevreden zijn! Gemiddeld scoren de scholen 
van SKBO hoger dan andere scholen. Recent zijn we door de inspectie goed 
beoordeeld op onze onderwijskwaliteit en de wijze waarop we daarover 
verantwoorden; alle scholen van SKBO blijven in het basisarrangement.  

Het is ook goed te weten waar onze uitdagingen liggen. Het ICT aanbod, 
de wijze waarop dit bijdraagt aan een uitdagende leeromgeving, wordt  
kritisch beoordeeld door leerlingen. Volgens de collega’s kan de taakverde-
ling binnen de scholen beter. En volgens ouders kan de kwaliteit van onze 
schriftelijke communicatie om hoog. De overige verbeterpunten ziet u in 
het managementcontract van 2013!

Onze kerntaak is het realiseren van mooi en goed onderwijs voor onze 
kinderen. Daar waar we kinderen stimuleren en ondersteunen hun ambi-
ties waar te maken zijn wij aan hen, hun ouders/verzorgers verplicht onze 
ambities helder te maken en te verantwoorden. Met deze 2e factsheet 
presenteren we wat we met elkaar overeenkwamen in het management-
contract voor dit kalenderjaar.
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