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PAS OP DE PLAATS
Dat hebben we gedaan in 2015; en hoe! 
Vele betrokkenen in en rondom onze scholen 
en integraal kindcentrum hebben zich binnen 
onze LeidRaad (www.leidRaadskbo.nl) laten 
horen en zien. Van Burgemeester tot wijkagent, 
van conciërges tot kinderen natuurlijk, spraken 
zich uit over goed onderwijs en hoe dat samen 
te maken. Wat een prachtig proces met 
inspirerende uitkomst: een ambitieuze 
LeidRaad voor SKBO samen en iedere school 
voor zichzelf >de richting voor ons onderwijs de 
komende vier jaar.

Dat verdient een
pluim! Opstekers 
van 2015
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Aan flexibiliteit geen 
gebrek! Het verlaten van 
het zo vertrouwde 
schoolgebouw, verhuizen 
samen met kinderen, 
ouders en vele 
betrokkenen én het maken 
van nieuw ‘schoolthuis’ 
binnen de Poolster; ze 
hebben het krachtig en 
prachtig gedaan!  

Team Montessorischool Elzeneind

www.SKBOgoesUSA.com

Samenwerking OOG

Ook dit jaar bezochten 
veertien SKBO collega’s 
scholen in NY & Boston. 
De wijze waarop zij 
getuigen van hun leren (zie 
www.SKBOgoesUSA.com) 
én bovenal hun eigen 
handelen in hun klas door- 
ontwikkelen, is iets om 
trots op te zijn.  

Op kantoor in de personele - 
en financiële administratie 
werkten we al volop samen 
met Stichting OOG. 
Nu wordt ook de samen-
werking tussen scholen 
(binnen Sirius en Noorderlicht) 
en tussen collega’s steeds 
meer zichtbaar. 
Directeurenteams werken 
samen aan ontwikkeling.

“Herstel daar werken we samen aan”. En dat 
werkt!Over kalenderjaar 2015 scoort SKBO 
met een ziekteverzuimpercentage van 4,8 % 
weer onder het landelijke gemiddelde. En ook 
met een Ziekmeldfrequentie van 0.9 zitten we 
onder dat landelijke gemiddelde en onze 
eigen ambitie < 1 (landelijke ziekteverzuim 
PO 6,1 % & Ziekmeldfrequentie 1,1 ; bron: 
CAOP 2014). 

SKBO begrootte voor 2015 een positief resultaat van 53 K. 
Met een resultaat van 238 K. We presteren dus ver boven 
begroting. Enerzijds heeft dit te maken met het 
administratief anders verantwoorden van kosten voor groot 
onderhoud (+ 80 K) anderzijds hebben we bv. een veel 
beter contract voor kopiëren af kunnen sluiten ( +90K). 
Het definitieve resultaat in de jaarrekening is nog 
afhankelijk van wat laatste kleine mutaties. 

2016 is dus het eerste jaar van onze LeidRaad 2016- 2020. Uit de LeidRaad die 
iedere school voor zichzelf heeft opgesteld komt aandacht voor meer 
gepersonaliseerd leren naar voren én de ontwikkeling van onze expertise die 
daarvoor nodig is. Een heldere focus op de kwaliteit van het werken met onze 
kinderen in de school en klas. Dat is mooi; want daar ligt immers onze 
verantwoordelijkheid! 

Morgen afsluiting van onze 
Crowdfundingactie voor tablets. 
Geweldige markt en veiling van 
14:30-16:30 uur...tp://fb.me/28bvAXOBH 

Gaaf hoor! Collega's @skbo_oss die 
MAKEN bij #teachermakercamp  

Joepie, onze collegaschool 
@obsdetelescoop is ook op twitter!!! 
@StichtingOOG @skbo_oss

Prachtige aftrap van buurtsport Oss Zuid. 
Opening door wethouder Kees v Geffen. 
@BSPiusX @skbo_oss @SEC_Oss 

Gezonde school = Gezond IKC, 
van 0 tot 12 jarigen. 
Door kinderen, ouders en 
teamleden. Samen lekker in ons vel!  

Hoogtepunt
van het

jaar

Hoogtepunt van het jaar

Het zit goed met onze basiskwaliteit: alle scholen in het 
basisarrangement. Twee scholen realiseerden de ondergrens 
eindopbrengsten niet. Dat heeft onze aandacht. We vinden het 
vooral mooi dat onze scholen de zelf geformuleerde ambities in 
realiseren van passend onderwijs waarmaken en dat ook de 
inspectie lovend spreekt over hoe we de kwaliteit van ons 
onderwijs door ontwikkelen. 

De inspectie heeft in 2015 onze scholen De Korenaer en In 
Balans bezocht. Hartstikke goed dat deze scholen ook zelf de 
gelegenheid kregen hun kwaliteit te laten zien; proeftuintjes 
zijn geshowd en kinderen lieten de school zien. 

Onderwijsresultaten 
& kwaliteitszorg

2016: We gaan er tegenaan!
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Ingrid Nelissen
@Nelissen_Ingrid
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BS Sterrebos
@BSSterrebos

bs De Fonkeling
@BSDeFonkeling

BS Pius X
@BSPiusX

Het waarmaken van onze missie: 
Zo staan wij voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. 
Verbonden met de wereld, maken we ruimte en zien elkaar. 
Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.

Leid aad


