
SKBO: Het Laatste Nieuws
3e verantwoordingsperiode, kalenderjaar 2013

Financiën 2013 

Wij krijgen steeds scherper op het 
netvlies wat wij willen verstaan onder 
goed en mooi onderwijs. De 
principes van essentieel leren bieden 
richting en tevens de mogelijkheid 
om recht te doen aan verschillen 
tussen onze scholen. Wij gaan, naast 
de externe normen waar we aan 
voldoen, onze eigen normen maken 
waaraan we ons onderwijs willen 
spiegelen. Staan voor wat wij 
belangrijk vinden en daarop 
bevraagd mogen worden, is het 
devies.

Ziekteverzuim  
Zorg voor elkaar doet SKBO 
goed! Over het totale 
kalenderjaar scoort SKBO met 
een ziekteverzuimpercentage 
van 4,64% onder de gestelde 
ambitie van 5%. De 
ziekmeldingsfrequentie van 
SKBO is 0,84% en ligt daarmee 
ook onder de gestelde ambitie 
van <1 (landelijk is het ZVP 
6,5% en ZMF 1,1 (2012, bron 
CAOP)).  

Bezoek ons online portal: www.SKBO.nl

Het netwerk van ARBO-, ICT-, 
reken- en taalcoördinatoren is 
verankerd in de organisatie. Zij 
vormen zelfsturende teams. De 
intern begeleiders participeren 
in expertisegroepen. Zij 
bundelen hun kennis en zetten 
deze in om samen onze 
leerlingen de passende 
ondersteuning te kunnen 
bieden. 
Wat de verdere voorbereiding 
op Passend Onderwijs betreft: 
de mooie samenwerking in 
SWV PO 30.06 heeft 
geresulteerd in een 
ondersteuningsplan. Ouders 

2014: we gaan er tegenaan

Externe partners, 
interne collega’s

Samenwerking met Het 
Hooghuis en OOG in 
onze administratie, sterk 
onderwijsinhoudelijk 
partnership met KPC, 
ICT-inspiratiemiddagen 
met aandacht voor 
ICT-bekwaamheids-
ontwikkeling; een pluim 
waard.

IKC Regenboog

Als eerste verkent IKC 
Regenboog begaanbare 
en nog onbetreden 
paden. Dat vraagt lef en 
doorzettingsvermogen 
van het hele IKC team.
Samen met opvang-
organisaties op avontuur, 
dat verdient een dikke 
pluim!

SKBOgoesAmerica 2013 

14 enthousiaste collega’s 
die zich een week lang 
ondergedompeld hebben 
in Amerikaanse 
CES-scholen. Die, rijk aan 
inspiratie, vastberaden 
zijn de principes van 
essentieel leren 
prominent op de kaart te 
zetten en een mooi 
vervolg te geven aan de 
SKBO-studiedag 2013!

Onderwijsresultaten 
& kwaliteitszorg
SKBO is positief beoordeeld vanuit 
de jaarlijkse risicoanalyse van de 
inspectie: al onze scholen hebben 
het basisarrangement, daar zijn wij 
trots op. En dat is een mooie opstap 
naar één van de uitgangspunten van 
het samenwerkingsverband 30.06: 
‘Alle scholen realiseren een 
basiskwaliteit, mede zichtbaar door 
het toegekende basisarrangement’.

In het Schoolondersteuningsprofiel 
hebben de scholen hun 
basisondersteuning  gewaardeerd 
en daarbij gelijktijdig aangegeven 
op welke onderdelen zij de 
kwaliteit in de ondersteuning van 
onze leerlingen nog verder willen 
verbeteren.

De pilot PO-raad ‘Risico’s in beeld’, 
waaraan we deelgenomen hebben, 
geeft aan dat we veel op orde 
hebben en waar we ook op de 
lange termijn alert op moeten zijn 
en blijven.

We sluiten het jaar met een flink positief 
resultaat van 663 K af (we ontvingen 
extra baten vanuit het Nationaal 
Onderwijs- en herfstakkoord) daar waar 
we voor dit kalenderjaar eigenlijk een 
klein negatief resultaat hadden begroot 

Zorg voor elkaar

We brengen de kwaliteiten van onze 
collega’s beter in beeld, zij krijgen de 
kans zich door te ontwikkelen én we 
benutten die expertise steeds meer in de 
hele stichting. Dat wat een school uniek 
maakt, wordt belicht en de profielen van 
de 13 scholen samen maken SKBO tot 
een rijk onderwijs-palet. 
Communicatie, volgens de nieuwe 
huisstijl. SKBO als sterk merk 
waarbinnen eigen keuzes van de school 
volop ruimte hebben: kleur bekennen 
en SKBO kleur geven.

 

SKBO in 
vogelvlucht...

van -89 K. SKBO houdt hiermee de 
reserves op orde en zal een deel 
van die reserve – boven op de 
begroting 2014 – vrij laten vallen 
voor het onderwijs in onze 
scholen.
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en collega’s van alle betrokken 
besturen bespreken dit in de 
gezamenlijke 
ondersteuningsplanraad 
(www.samenwerkingsverband
3006.nl).
Op alle scholen wordt, samen 
met kinderopvang, gewerkt 
aan doorgaande lijnen voor 
kinderen: samen onderweg 
naar integrale kindcentra.

Dat verdient
een pluim! 
Opstekers uit 2013


