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Hoogtepunt van het jaar

2018: we gaan er tegenaan!

Kinderen die weten waar ze staan: wat ze kunnen en
kennen en waar hun uitdagingen liggen. Op al onze
scholen zijn “kindgesprekken” in ontwikkeling. Zo mooi
hoe kinderen in gesprek met hun ouders en leraren
steeds meer zelf vertellen over hoe het met ze gaat, waar
ze trots op zijn én welke doelen zij zichzelf stellen. Zo zijn
er ook al kinderen die de kans kregen om zichzelf ‘over te
dragen’ aan het Voortgezet Onderwijs; hoe goed is dat!

SAAM is een feit! Nadat de Commissie fusietoets in juni goedkeuring
gaf voor de fusie van SKBO en Stichting OOG, is er knoerthard
gewerkt aan de oprichting van SAAMscholen. Wat een prachtige
uitdaging én verantwoordelijkheid om met onze ruim 600 professionals op 29 mooi verschillende scholen krachtig onze opdracht - goed
onderwijs voor zo’n 6700 kinderen - waar te maken!
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Een terugblik op 2017
Het kind

Ruimte

Naast die verdieping op
gesprekken met kinderen in
de groep en bij driehoeksgesprekken tussen
ouder-kind-leraar, was er
ook volop aandacht voor de
brede ontwikkelingen. Zo is
er op de nodige scholen
geïnvesteerd op muziekonderwijs, cultuurprojecten,
verdieping op wetenschap
en techniek soms ook in
samenwerking met VO of
externe partners.

Samen

Kinderen en collega’s
hebben keuzes gemaakt
ten aanzien van hun eigen
leren. Zo zijn er collega’s die
bijvoorbeeld werk hebben
gemaakt van
“maakonderwijs” en
verdere verdieping in
mogelijkheden van ICT. En
hebben kinderen
bijvoorbeeld binnen
thema’s keuzes gemaakt
waar ze wilden verdiepen.

In de samenwerking met
het voortgezet onderwijs
hebben we dit jaar weer
een conferentie voor en
met collega’s georganiseerd, met huiswerk en
zittenblijven als thema. En
in de week van het onderwijs organiseerden we een
broedplaats waar krachtige
voorbeelden van samenwerking PO-VO zijn uitgewisseld, beginnend bij
ervaringen van leerlingen in
Oss!

Onderwijs

Zien & Zijn
Volg ons op twitter
@saamscholen. Zo ﬁjn hoe
onze collega’s dagelijks
laten zien wat ze samen
met kinderen ondernemen.
In een online magazine
hebben stichting OOG en
SKBO de route richting de
fusie in woord en beeld
breed gedeeld:
http://saus-digitale-producti
es.instantmagazine.com/sk
bo-oog/skbo-oog

Passend onderwijs
betekent dat we iedere dag
investeren op de juiste
ondersteuning voor ieder
kind. Ook dit jaar is er volop
gewerkt vanuit wat wij
beleid op één A-vier
noemen: onze verwachtingen bij het goed handelen
voor/met kinderen met
dyslexie, dyscalculie,
hoogbegaafdheid of
problemen met gedrag.
Onze Intern Begeleiders
werken daarin krachtig
samen met onze leraren.

Ziekteverzuim

Financiën 2017

De spijtige stijging van het ZVP komt vooral voort uit enkele situaties
van langdurig verzuim (3,16%) en extra lang verzuim (2,13 %) waarbij
ernstige medische beperkingen een rol spelen. Waar ook andere
factoren bepalend zijn, zijn externe begeleidings- en reintegratiebureaus ingeschakeld. SKBO breed is een preventief medisch onderzoek
uitgevoerd en vervolgacties uitgezet om samen verzuim te voorkomen.

Ons ﬁnanciële resultaat is goed. We sluiten ook 2017 positiever af dan
begroot. Dat komt door hogere rijksbijdragen (personele en materiële
vergoeding) en bijdragen van derden (innovatiebudget samenwerkingsverband). We hebben daardoor ook meer geïnvesteerd in
personeel, ICT en ander onderwijs gerelateerde zaken. Daarnaast zijn
diverse uitgaven (afschrijvingen, overige schoonmaakkosten en overige
onderwijskosten) lager uitgevallen dan begroot.

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

394.000

6,21%

238.000

5,65%

132.000

4,8%

0
-40.000
Edith van Montfort

Edith van Montfort

Daar ist ie! @StichtingOOG & @skbo_oss
hebben hun nieuwe naam met
@SandraBeuving1 & @bososs
als collega’s van bestuur

Kijk toch hoe mooi! Ons team collega’s
@skbo_oss & @StichtingOOG
(SAAM scholen) in gesprek
met team leraren NYC
skbogoesusa.com

@bososs

SKBO in vogelvlucht

@bososs

Vanaf 8 januari 2018 gaan SKBO en OOG verder als SAAM

