SKBO: Het Laatste Nieuws

Jaarverslag 2014 in één pagina

Bezoek ons online portal: www.SKBO.nl

2015: We gaan er tegenaan!

Hoogtepunt van het jaar
Kwaliteit door eenheid in verscheidenheid
Onze twaalf scholen en, samen met
kinderopvang, één Integraal Kindcentrum
vormen samen een rijk palet. Zo maakten onze
scholen dit jaar keuzes in welke principes van
essentieel leren voor hen richtinggevend zijn.
Dit ook weer geïnspireerd door ervaringen van
collega’s in USA zie: www.SKBOgoesUSA.com. En
profileren onze scholen zich met hun inhoudelijke keuzes bijvoorbeeld voor Engels of
Spaans, meer integrale aanpak van vakken,
lefvolle keuzes ten aanzien van methodes,
samenwerking met de omgeving enzovoort…

Ziekteverzuim
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@BSJohnFKennedy
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Bewoners van Huize Katwijk
@BrabantZorg waren op bezoek op de
JFK. Groep 8 zorgde voor iets
lekkers en vermaak. pic.twitter.com/YIMd9q6CmV

bs Het Molenveld
@bshetMolenveld

10-07-14 11:18

En daar gaan onze schoolverlaters
de toekomst tegemoet. De hele
school zwaait uit #afscheidgroep8.
pic.twitter.com/MQuaKhinKV

Anja van hirtum-Smits
@anjavanhirtum
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Dat verdient een
pluim! Opstekers
van 2014
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BEGROOT 2014

SKBO heeft een omzet van 20 miljoen euro. We begrootten
voor 2014 een negatief resultaat -108K. Onze exploitatie
ronden we af op -40 K. We presteren hiermee beter dan
begroot. Enerzijds waren er meevallers door niet ingerekende
baten (of toekenning van baten aan schooljaar 2014-2015 i.p.v.
kalenderjaar 2015; wat overigens de begroting 2015 negatief
beïnvloedt) & anderzijds tegenvallers door de wijze waarop we
de loonlast per medewerker hadden begroot. Het definitieve
resultaat in de jaarrekening is nog afhankelijk van onder
andere afwegingen ten aanzien van onderhoudsvoorziening.

SKBO in vogelvlucht
BS John F. Kennedy
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Dat doen we door met vele betrokkenen onze LeidRaad te maken. De
LeidRaad is de basis, waarvanuit de SKBO-scholen hun schoolplannen
vormgeven. Zie www.LeidRaadSKBO.nl
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Financiën 2014

“Herstel daar werken we samen aan”.
En dat werkt!
Over kalenderjaar 2014 scoort SKBO met een
ziekteverzuimpercentage van 4,61% weer
stevig onder het landelijke gemiddelde. En
ook met een Ziekmeldfrequentie van 0.87%
zitten we ver onder dat landelijke
gemiddelde en onze eigen ambitie < 1%
(landelijke ziekteverzuim PO 6,6% &
Ziekmeldfrequentie 1,2%; bron CAOP 2013).
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In 2015 verankeren we de resultaten van de voorbije schoolplan periode van
vier jaar maar we nemen ook de ruimte om een hernieuwde focus op de
toekomst te maken.

26-10-14 16:11

Ouderbetrokkenheid.... ouders van
basisschool de Fonkeling (en van
oud-leerlingen) richten samen het
leescafe in. Trots op #Berghem #ouders
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Onderwijsresultaten
& kwaliteitszorg
De jaarlijkse risicoanalyse van de Inspectie van het Onderwijs
maakte wederom duidelijk dat het goed zit met onze
basiskwaliteit: alle scholen in het basisarrangement! Drie
scholen realiseerden de ondergrens eindopbrengsten niet. Dat
heeft onze aandacht.
In 2014 mochten we deelnemen aan een pilot van de Inspectie
en de PO-raad: de kwaliteit van onze zelfevaluatie is getoetst.
Geweldig om formeel bevestigd te krijgen dat: onze
zelfevaluatie deugdelijk is van opzet en inhoud en dat de
uitkomsten benut kunnen worden in het externe toezicht. Met
onze interne audits en de wijze waarop we onze resultaten
verantwoorden hebben we onze kwaliteit én dat wat er te
verbeteren valt goed in het snoetje!

suzanne
@Suus7je

05-11-14 15:28

Straks bijeenkomst lerarenregister. pilot
'grip op je eigen professionele ontwikkeling'.
En zo hoort het ook! @skbo_oss @Onderwijscoop

3

Leren van en met elkaar
3 oktober vierden we de
Dag van de Leraar. Onze
collega’s organiseerden
voor en met elkaar een
prachtige studiedag rond
zelf gekozen thema’s en
met ronduit inspirerende
workshops veelal
uitgevoerd door
SKBO-collega’s zelf: talent
in beeld!
Brede inzet specialisme
De verschillende expertises
van de Intern Begeleiders
(hoogbegaafdheid,
gedragsproblematiek,
dyslexie en
rekenproblemen, kennis
van het jonge kind) worden
steeds breder ingezet voor
‘onze’ kinderen op al onze
scholen. Zo maken we de
kwaliteit van
basisondersteuning samen
waar.
Kinderen aan zet
Zo Mooi! Steeds meer
voorbeelden waar kinderen
regie krijgen en pakken! Zo
zijn er op veel scholen
leerling raden actief. Gaan
kinderen met hun ouders
op oudergesprek. Lossen ze
als opgeleide mediators
samen problemen op. Is er
ruimte voor eigen
onderzoek, het formuleren
van leerwensen, enzovoort.

De Teugelaar
@DeTeugelaar

04-12-14 20:46

#Essentieelleren, een leerervaring voor

eenieder: Zie: deteugelaar-gr1-2b.blogspot.nl @skbo_oss @EssentieelLeren

