
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 
kunnen ontwikkelen.

Visie
•	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.
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•	 Leerkracht begeleidt
•	 Leerlijnen zijn 

leidend
•	 Bewust bekwaam 

in leren leren

•	 Kind mede-
verantwoordelijk 

 in leerproces
•	 Hoge betrokkenheid 

van de leerkracht bij 
alle groepen

•	 Leerkrachten 
en ouders hebben 
partnerschap in leren

•	 Leren in en buiten 
de klas

•	 Expertise naar de 
school toe halen

in 2018
Strategie Stand van zaken in 2018

•	Op alle scholen maken sociaal-emotionele	ontwikkelingsdoelen	
 onderdeel uit van het onderwijsaanbod;
•	Alle scholen werken met de leidraad leren leren. Naast een leerkracht-
 website 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.

•	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.

•	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.
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in 2014
•	 Leerkracht leidt
•	 Methodes zijn 
 leidend
•	 Onbewust in leren 
 lerenEx
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•	 Leerkracht is primair 
 verantwoordelijk in 
 leerproces
•	 Hoge betrokkenheid 
 van de leerkracht bij 
 eigen groep
•	 Leerkrachten en 
 ouders hebben ieder 
 een eigen rol

•	 Leren in de klas
•	 Expertise binnen 
 de groep benutten



Overzicht SKOzoK scholen

Jaarverslag 2018

Onderwijskwaliteit 
Eindscores Cito ; Landelijk ; SKOzoK (21 scholen)

Passend onderwijs

Eindscores IEP ; Landelijk ; SKOzoK (8 scholen)

Regio Bergeijk

Cluster 1	 	 1a  Sint Gerardus		 	 Witrijtseweg	9a,	Bergeijk
	 	 	 	  1b  De Klepper		 	 	 Kapellerweg	4,	Luyksgestel
Cluster 2		 2a  Beisterveld    Hegmulder	6,	Bergeijk
	 	 	 	 	 2b  De Waterloop 	 	 Terlostraat	5,	Bergeijk
Cluster 3		 3a		 Prinses Beatrix		 	 Domineestraat	2,	Bergeijk
	 	 	 	 	 3b		 De Zonnesteen	 	 Papaverstraat	6,	Bergeijk
Cluster 4  4a		 De Ster     Dorpstraat	15,	Westerhoven
     4b		 Sint Willibrordus	 Schoolstraat	15,	Riethoven

Regio Heeze-Leende/Cranendonck
Cluster 12	 12a De Triangel		 	 	 Breedvennen	3,	Leende
	 	 	 	 	 12b Sint Jan	 	 	 	 	 St.	Jan	Baptistastraat	1,	Leende
	 	 	 	 	 12c De Talententoren Beukenlaan	6,	Sterksel
Cluster 13	 13a Sint Joan     Van	Schaiklaan	9,	Soerendonk
	 	 	 	 	 13b De Stapsteen	 	 	 Kijkakkers	1a2,		Maarheeze	
Cluster 14	 14a De Schatkist	 	 	 De	Korenbloem	2,	Budel
	 	 	 	 	 14b De Boogurt		 	 	 Jan	v.	Schoonvorststr.	2,	Budel	
Cluster 15	 15a De Wereldwijzer	 Pater	Ullingsstraat	3,Budel-Schoot
	 	 	 	 	 15b Sint Andreas	 	 	 Hoofdstraat	212,	Budel-Dorplein

Regio Aalst-Waalre/Valkenswaard

Cluster 5	 	 5  De Wilderen	 	 	 	 Meester	Slootsweg	1a,	5581	Waalre
Cluster 6		 6a De Drijfveer     Willem	Smulderspl.	5,	Aalst
	 	 	 	 	 6b  Christoffelschool	 	 Maximilliaanlaan	1,	Aalst-Waalre
Cluster 7	 	 7	 	 Schepelweyen		 	 	 Hoefsmidwei	4,	Valkenswaard
Cluster 8  8a		 Agnetendal     Helenadal	20,	Valkenswaard
     8b		 Sint Martinus		 	 	 Groenstraat	1,	Valkenswaard
Cluster 9  9a		 De Pionier      Kromstraat	12,	Valkenswaard
     9b	 Sint Servatius		 	 	 Dorpsstraat	57,	Borkel	en	Schaft
Cluster 10 10a	 De Dorenhagen   Hertog	Hendrikstraat	1,	Valkenswaard
     10b	 De Windroos	 	 	 	 Haagstraat	134,	Valkenswaard
     10c	 SbO	De Zonnewijzer	Haagstraat	136,	Valkenswaard
Cluster 11  11a	 De Grasspriet    Van	de	Venstraat	9,	Valkenswaard
     11b	 De Smelen	 	 	 	 	 De	Smelen	109,	Valkenswaard
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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.
•	 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.

Personeel in fte

Leerlingenaantal

Verhouding geslacht medewerkers
; Man ; Vrouw

Personeel

Ziekteverzuim
Verzuimpercentage

Verhouding vaste en flexibele 
contracten in fte
; Onbepaalde tijd
; Bepaalde tijd

Koersplan 2019-2022

Hoe bewaar ik bestanden? 

Memorysticks raden we af 

omdat ze snel kwijt kunnen raken. 

Sla privacygevoelig materiaal 

alleen op je OneDrive- of 

Intranetaccount op. 

Privacytips op school

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er voor je privacy, maar welke vragen zijn nu relevant op school en in de klas?

Kan iemand meekijken? 

Omdat er privacygevoelig 

materiaal op je computer 

staat, is het belangrijk om 

altijd je account af te sluiten, 

ook wanneer je even wegloopt. 

Dat kan eenvoudig door gelijktijdig het Windowssymbool 

en de letter L in te drukken. 

Ben ik de enige die in mijn account kan? 

Gebruik alleen je eigen account. 

Let er ook op dat leerlingen (en stagiaires) 

je wachtwoord niet kennen. 

Surf bewust en controleer of een 

website een (groen) dicht slot heeft. 

Is mijn wachtwoord sterk genoeg? 

Bedenk een lang, sterk wachtwoord van minimaal 8 tekens, 

met kleine letters, hoofdletters, cijfers en tekens die je 

nergens anders voor gebruikt. Vermijd makkelijk te raden 

wachtwoorden. 

Heb ik toestemming? 

Weet waar persoonsgegevens van 

leerlingen/collega’s voor gebruikt mogen 

worden en met wie je die wel en niet 

mag delen. Delen mag in principe alleen 

bij vooraf verkregen toestemming. 

Wat doen we met sociale media? 

Spreek met collega’s, ouders en 

leerlingen af wat je plaatst, 

waar en waarom. 

Bespreek educatieve en 

sociale waarden. 

Mag ik die foto of video delen? 

Bedenk bij iedere foto/video 

waar leerlingen of collega’s op 

voorkomen of er toestemming 

(door de ouders) is gegeven om 

de foto te delen. 

Raadpleeg bij twijfel de betrokkenen. 

Deel alleen via kanalen die aan de AVG voldoen. 

Kan ik het zo versturen? 

Maak er een gewoonte van om 

je e-mails via BCC te versturen en 

deel privacygevoelige informatie 

alleen via veilige kanalen. 

Bespreek dit in het team en maak 

elkaar hiervan bewust. 

Is het veilig opgeborgen?  

Sluit archiefkasten of ruimtes waar 

privacygevoelige informatie ligt af. 

Voorkom dat bij de printer 

documenten blijven liggen. 

Dit kan bijvoorbeeld door de printer 

in te stellen op beveiligd afdrukken. 

Wie is de AVG? 

Weet wie is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (FG). Handel bij mogelijke datalekken conform ons 

protocol (te vinden op Intranet) en meld datalekken binnen 72 uur zodat de FG deze binnen de verplichte 72 uur 

kan melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verhouding onderbouw/bovenbouw
; Onderbouw ; Bovenbouw



Bedragen	x	€	1.000 Realisatie	
2018

Begroot	
2018

Rijksbijdragen 31.858 30.703

Overige overheidsbijdragen 66 60

Overige baten 201 216

Baten 32.125 30.979

 

Personeelslasten 27.932 26.015

Afschrijvingen 609  597

Huisvestingslasten 2.630 2.341

Overige lasten 2.712 2.943

Lasten 33.883 31.896

 

Financiële	baten	en	lasten - 2

 

Resultaat -1.758 -915

Baten en lasten 

Contactgegevens

h05 Pastoor Jansenplein 21,  
 5504 BS Veldhoven
o69 040 253 12 01

�www.SKOzoK.nl

Norm SKOzoK
2018

SKOzoK
2017

Solvabiliteit Min. 30% 75% 78%

Liquiditeit Min. 0,75 3,0 3,6

Huisvestings- 
ratio

<15% 7,8% 7,6%

Weerstands-
vermogen

 SKOzoK 10-15%
DUO >5%

10%
21%

18%
28%

Financiële kengetallen 


