Highlights SKOzoK in 2018
Organisatie
• 30 basisscholen

• 1 school voor speciaal
basisonderwijs

Missie
We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een

uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal

effectief

Visie

kunnen ontwikkelen.
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• We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waarbij de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan;

• SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele wijze werken en leren;
• We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders,
ketenpartners en gemeenten;

• Onze organisatie werkt efficiënt en effectief;

• Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.

Slimmer
organiseren

Samen ontwikkelen
leergemeenschap

Excellent
in leren leren

Strategie
in 2014
• Leerkracht leidt
• Methodes zijn
leidend
• Onbewust in leren
leren

Sta nd va n za ken in

2018

• Op alle scholen maken sociaal-emotionele ontwikkelingsdoelen
onderdeel uit van het onderwijsaanbod;
• Alle scholen werken met de leidraad leren leren. Naast een leerkrachtwebsite is er ook een leerlingwebsite gebouwd, waar leerlingen zelf
aan de slag kunnen met het ontwikkelen van leervaardigheden;
• De tussenopbrengsten zijn verbeterd t.o.v. 2017, maar de eindtoetsen
vielen tegen. Om ons onderwijs nog beter af te stemmen op specifieke
leerbehoeften van leerlingen, investeren we in gepersonaliseerd leren.

in

2018

• Leerkracht begeleidt
• Leerlijnen zijn
leidend
• Bewust bekwaam
in leren leren

• Leerkracht is primair
verantwoordelijk in
leerproces
• Hoge betrokkenheid
van de leerkracht bij
eigen groep
• Leerkrachten en
ouders hebben ieder
een eigen rol

• Er wordt op steeds meer scholen gewerkt met leerlijnen, maar de
methode is nog te vaak leidend;
• Er wordt door collega’s meer gedeeld binnen en buiten het cluster;
• Op scholen worden ouders steeds meer betrokken bij het leren van
hun kinderen.

• Kind medeverantwoordelijk
in leerproces
• Hoge betrokkenheid
van de leerkracht bij
alle groepen
• Leerkrachten
en ouders hebben
partnerschap in leren

• Leren in de klas
• Expertise binnen
de groep benutten

• Er is een duidelijke positieve trend in het groepsdoorbrekend werken
op de scholen;
• Steeds meer scholen gebruiken digitale leeromgevingen waar ook
buiten de school mee gewerkt kan worden;
• We werken binnen en buiten de organisatie samen om expertise
op te bouwen en daar in te zetten waar dat nodig is;
• We delen de ervaringen van kleine scholen om het onderwijs
SKOzoK-breed slim te organiseren.

• Leren in en buiten
de klas
• Expertise naar de
school toe halen

Overzicht SKOzoK scholen
Regio Bergeijk
Cluster 1
Cluster 2

1a		 Sint Gerardus

Witrijtseweg 9a, Bergeijk

1b		 De Klepper

5

Kapellerweg 4, Luyksgestel

Cluster 3

3a

Cluster 4

4a

3b

					 4b

Prinses Beatrix

De Zonnesteen

Terlostraat 5, Bergeijk

Papaverstraat 6, Bergeijk

4a

De Ster					 Dorpstraat 15, Westerhoven

2a 3a
2b 3b

Sint Willibrordus Schoolstraat 15, Riethoven

Weebosch

Cluster 6

Cluster 7

Cluster 8

BERGEIJK

5		 De Wilderen

Meester Slootsweg 1a, 5581 Waalre

6b		 Christoffelschool

Maximilliaanlaan 1, Aalst-Waalre

6a
7

Schepelweyen

Hoefsmidwei 4, Valkenswaard

Agnetendal 				 Helenadal 20, Valkenswaard

Cluster 9		 9a

De Pionier 					 Kromstraat 12, Valkenswaard

					 9b

1b
Luyksgestel

Heeze

Valkenswaard

12a
12b

12c

Leende

Sterksel

Leenderstrijp

Westerhoven

VALKENSWAARD
9b

Borkel Schaft

13a
Soerendonk

13b
Maarheeze

CRANENDONCK
Gastel

14a 14b
Budel

15a

Budel-Schoot

15b

De Drijfveer 				 Willem Smulderspl. 5, Aalst

8a

					 8b

Bergeijk

HEEZE-LEENDE

10b 10c
11b
8a 10a
8b 9a 11a

Walik
Dommelen
Riethoven

1a

Cluster 5

Aalst

7

4b

Domineestraat 2, Bergeijk

Regio Aalst-Waalre/Valkenswaard

Waalre

AALST-WAALRE

2a		 Beisterveld				 Hegmulder 6, Bergeijk

2b		 De Waterloop

6a 6b

Regio Heeze-Leende/Cranendonck
Cluster 12 12a De Triangel

Breedvennen 3, Leende

Sint Martinus

Groenstraat 1, Valkenswaard

Sint Servatius

Dorpsstraat 57, Borkel en Schaft

Cluster 13 13a Sint Joan					 Van Schaiklaan 9, Soerendonk

Haagstraat 134, Valkenswaard

Cluster 14 14a De Schatkist

Cluster 10 10a De Dorenhagen			 Hertog Hendrikstraat 1, Valkenswaard

					 10b De Windroos

					 10c SBO De Zonnewijzer Haagstraat 136, Valkenswaard

Cluster 11		 11a De Grasspriet				 Van de Venstraat 9, Valkenswaard

					 11b De Smelen

De Smelen 109, Valkenswaard

Onderwijskwaliteit
Eindscores Cito

; Landelijk ; SKOzoK (21 scholen)

Eindscores IEP ; Landelijk ; SKOzoK (8 scholen)

Jaarverslag 2018

12b Sint Jan

Budel-Dorpsplein

St. Jan Baptistastraat 1, Leende

12c De Talententoren Beukenlaan 6, Sterksel
13b De Stapsteen

Kijkakkers 1a2, Maarheeze

14b De Boogurt

Jan v. Schoonvorststr. 2, Budel

15b Sint Andreas

Hoofdstraat 212, Budel-Dorplein

De Korenbloem 2, Budel

Cluster 15 15a De Wereldwijzer Pater Ullingsstraat 3,Budel-Schoot

Passend onderwijs

Koersplan 20
19-2022

Overige highlights 2018
• Totstandkoming nieuwe Koersplan: Ons Koersplan 2019-2022 is gemaakt door een

		 kernteam van twaalf professionals met diverse functies uit de organisatie, daarbij ondersteund

		 door een groep meedenkers en van input voorzien door leerlingen, ouders, collega’s en de GMR.

• Schoolbeeld en schoolambitie: Deze zijn per school gemaakt voor de komende vier jaar,

		 op basis van de resultaten van voorgaande jaren en de leerlingpopulatie.

• Aandacht voor verzuimbegeleiding: Training voor directeuren was een van de acties
		 om het ziekteverzuim te verlagen.

Privacytipsop schoo

l

De Algemene Verordening

• AVG: We hebben in kaart gebracht hoe we de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers

		 het beste kunnen waarborgen. Er is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld
		 en een projectteam samengesteld.
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Ziekteverzuim

vragen zijn nu relevant

Baten en lasten
Bedragen x € 1.000

Financiële kengetallen

Realisatie
2018

Begroot
2018

31.858

30.703

66

60

201

216

Baten

32.125

30.979

Personeelslasten

27.932

26.015

609

597

Huisvestingslasten

2.630

2.341

Overige lasten

2.712

2.943

33.883

31.896

-

2

-1.758

-915

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Afschrijvingen

Lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat

Contactgegevens
h05

Pastoor Jansenplein 21,
5504 BS Veldhoven
o69 040 253 12 01
 www.SKOzoK.nl

Norm SKOzoK SKOzoK
2018
2017
Solvabiliteit

Min. 30%

75%

78%

Liquiditeit

Min. 0,75

3,0

3,6

<15%

7,8%

7,6%

SKOzoK 10-15%
DUO >5%

10%
21%

18%
28%

Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen

