SAAM&vatting
januari tot en met mei 2018

Op 8 januari vierden we met kinderen de opening van SAAM*;
29 basisscholen in 6 gemeentes, een krachtige kleurige gemeenschap waar we trots op zijn. Vanzelfsprekend is het nog
hard werken om van twee organisaties één te maken. De
basis is er goed voor gelegd. Zie www.saamscholen.nl of
snuffel rond op @SAAMscholen.

RUIMTE & RICHTING
We maken ruimte voor talent. We
durven te twijfelen. We stimuleren het
maken van eigen keuzes. We maken tijd
en hebben geduld. We tonen eigenaarschap. We hebben oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

STRALEN & SCHITTEREN
We stralen en schitteren en
zijn trots op onszelf. We hebben het lef veranderingen aan
te gaan en grenzen te verleggen. We vieren mijlpalen, delen
momenten en creëren herinneringen. We zien uit naar de toekomst en
hebben plezier in ons werk.

KIND ONDERWIJS KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze school.
Het kind is onze opdracht. We leren
kinderen kennen in al hun eigenheid,
creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is persoonlijk. We hebben hoge verwachtingen. We kiezen voor diepgang en
nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt.

WIJ ZIJN:
658
collega’s
Directie: 31
Leraren: 516
Ondersteunend in onderwijs: 60
Ondersteunend aan onderwijs: 51
0 - 0,19 WTF
0,20 - 0,39 WTF
0,40 - 0,59 WTF
0,60 - 0,79 WTF
0,80 - 1 WTF
Eindtotaal

Passend onderwijs betekent dat we voortdurend werken
aan de ondersteuning voor alle kinderen op onze scholen. Zijn we in staat om voor kinderen met dyslexie, stevige moeite met rekenen of specifiek gedrag goed onderwijs
mogelijk te maken? In 2018 is er door expertise groep van
intern begeleiders besloten in te zoomen op ondersteuning
van hoogbegaafde kinderen. Op 28 SAAM-scholen zijn
nulmetingen gedaan. Bij elke school is het niveau vastgelegd
en zijn ambities geformuleerd. De komende periode gaan de
scholen bepalen op welke wijze ze deze ambitie gaan realiseren.
Om zo als individuele school, maar ook als totaal van scholen
deze kinderen nog beter te bieden wat ze nodig hebben.
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ZIEN & ZIJN
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. De mens staat centraal en
niet de functie. We geven vorm
aan
pedagogisch
partnerBij SAAM* willen
schap. Respect en vertrouwen
we zo veel mogelijk
in elkaar vormen onze basis.
collega’s in dienst
met een relatief hoge
We laten zien wat we kenwerktijdfactor
nen, wat we kunnen en
wie we zijn.
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EINDTOETS 2018
onder de ondergrens:
boven de ondergrens:

10 van de 29 scholen (=34%)
18 van de 29 scholen (= 62%)

SAAM-scholen hebben de keuze welke eindtoets zij afnemen: 48%
van de scholen Route 8, 52% Cito. Over de laatste twee jaar scoren
4 scholen tweemaal onder de ondergrens op de eindtoets. Bij deze
scholen voeren we een audit uit. De andere scholen maken een
analyse en onderzoeken hoe dit onderdeel van de onderwijskwaliteit
nog beter kan.

In januari, februari en maart hadden we te maken met
een fikse griepgolf. Inmiddels is die voorbij. Ons verzuim is nog steeds redelijk hoog, voornamelijk door
collega’s die helaas voor langere periode ziek zijn.

SAMEN

We leren en werken in verbinding
FINANCIËN
met elkaar. Onze
Phuong Loan Nguyen, leerling uit groep 7 van OBS
Mettegeupel, heeft zich verkiesbaar gesteld voor
school heeft zijn eide jeugdgemeenteraad van Oss. Dinsdagavond
gen verbinding met
29 mei werden de nieuwe jeugdcollege
begroot
werkelijk
verschil
leden gepresenteerd. Uit hun midden werd
de wijk of het dorp. We
de nieuwe jeugdburgemeester gekozen
€ 237.375,93
€ 352.083,35
€ 114.707,42
hebben ons eigen schoolen dat is Phuong Loan geworden.
concept en profilering. We
waarderen diversiteit. Onze
Het resultaat is in de eerste 5 maanden bijna € 115.000 positiever dan
school
is een gemeenschap
begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra bekostiging vanwege groei in
en
draagt
bij aan de maathet aantal leerlingen.
schappij.
We
zijn samen verantDeze extra gelden zullen in het najaar ingezet worden voor enkele extra
woordelijk
voor
school.
groepen op die scholen waar het leerlingaantal fors toeneemt.

