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Hoogtepunt van het jaar

2017: we gaan er tegenaan!

De oprichting van een SKBO-Kinderraad. In februari van
alle scholen één kind, samen op ons KANtoor. Voor hen is er
jaarlijks een budget van € 10.000 beschikbaar. Ze mogen
verzoeken indienen om te investeren in hun onderwijs.
Samen hebben zij criteria opgesteld waaraan een verzoek
moet voldoen. Zo moet het bijdragen aan hun leren én
moeten ze er zelf ook wat voor doen. Ze noemen zich “De
Gelukkige Dertien” (hoe mooi!) en ze nemen beslissingen
over de KinderKeuzeKas J

In het meer officieel maken van de samenwerking met Stichting
OOG zijn belangrijke stappen gezet. We werken intensief samen
met als uitgangspunt goed onderwijs zo lang mogelijk thuisnabij.
In de zomer tekenden onze Raden van Toezicht een
intentieverklaring om fusie te onderzoeken. Na instemming van
alle geledingen is de FusieEffectRapportage ingestuurd naar de
CommissieFusieToetsOnderwijs. Dit voorjaar ontvangen we
bericht. In de tussentijd bouwen wij door aan dat goede onderwijs
en wat daar ook in organisatie voor nodig is.

Een terugblik op 2016

Hoogtepunt
van het
jaar

We kijken met plezier terug naar
een geslaagd 2016...

Het kind

Ruimte

Samen

Zien & Zijn

Onderwijs

Zo mooi hoe in onze scholen
kinderen steeds meer op
hun eigen manier mogen
leren. Overal is er aandacht
voor het werken aan
projecten of thema’s. Niet
een schoolvak centraal maar
een thema waarvoor je veel
vakken én het samenwerken
met anderen (kinderen en
leraren) nodig hebt!

Met zijn allen, kinderen en
collega’s, staan we vaker stil
bij hoe we werken.

Partnerschap met ouders
wordt geïntensiveerd.
We maken met alle
betrokkenen werk van het
samen verantwoordelijk zijn
voor de sociale veiligheid in
en rondom onze scholen.

Volg ons op twitter
@skbo_oss! Zo fijn hoe onze
collega’s dagelijks laten zien
wat ze samen met kinderen
ondernemen.

Passend onderwijs betekent
dat we iedere dag investeren
op de kwaliteit van de juiste
ondersteuning voor ieder
kind. Dat we hierin nog
moeten groeien blijkt uit de
voortdurende behoefte aan
ondersteuning voor de
leerkracht, zowel door
interne als externe
specialisten.

ICT-coördinatoren hebben
in gave inspiratiebijeenkomsten met specialisten
nieuwe mogelijkheden voor
de kinderen in onze scholen
uitgeprobeerd én met hen
uitgevoerd.

En wat te denken van
kinderen die aan
klasgenoten, hun ouders in
een portfoliopresentatie
laten zien wat ze geleerd
hebben!

Ziekteverzuim

Financiën 2016

De stijging van het ZVP van 0,95% staat specifiek in relatie tot langdurig
verzuim op grond van ernstige medische beperkingen, niet werk
gerelateerd, langer dan 366 dagen (XL verzuim). Monitoren van verzuim
staat stevig op de agenda. Onderdeel hiervan is het professionaliseringstraject directeuren gericht op duurzame inzetbaarheid van onze
collega’s.

We doen het financieel goed. Onder andere door extra gelden vanuit het
samenwerkingsverband, een voor SKBO gunstige aanpassing in de
vergoedingen door het vervangingsfonds, lagere huisvestingskosten en
door het met elkaar op de kleintjes letten sluiten we aanmerkelijk
positiever af dan begroot. Dat biedt perspectief voor de toekomst!
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Edith van Montfort

SKBO in vogelvlucht
Leid aad

@bososs

30 nov. 2016

Stilte gesprek (wat zie je, wat denk je,
wat vraag je jezelf af) collega's
@StichtingOOG & @skbo_oss op
thema's die ons SAMEN aangaan #mooi

Edith van Montfort
@bososs

25 nov. 2016

Zo doen we dat in Oss. Samen verantwoordelijk
voor onderwijs. Collega's VO (@meermondriaan
@hethooghuis) bezoeken PO @DatisOss

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.

