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Publieksversie
De scholen van SKOVV staan voor onderwijs

Vertrouwen

waar de kinderen de kans krijgen zich naar
eigen vermogen te ontwikkelen en te
floreren.

Onze

drie

kernwaarden

Vertrouwen geeft ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid

zijn

vertrouwen, toewijding en avontuur. Vanuit
deze kernwaarden geven wij ons onderwijs
vorm. Hoe dat in 2018 is gegaan, leest u in

Gegevens SKOVV

Financiën

dit publieksjaarverslag. Met grote inzet en

SKOVV heeft in 2018 een positief

betrokkenheid is veel bereikt, dat is iets

resultaat geboekt van 250.222 euro.

Activa

waar we samen trots op zijn. We hechten
veel waarde aan reflectie en ontwikkeling,
zodat ook wij kunnen blijven leren en
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Mark Jager, bestuurder SKOVV.
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Voorzieningen
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Op dit moment is SKOVV financieel

Huisvesting

gezond. We voldoen aan de

83%

ondergrenzen die de Inspectie hanteert

SKOVV heeft op het gebied van

voor het aanhouden van reserves. Ook

Overige lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Personele lasten

Ede

872.760

Totaal activa

Barneveld
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1.534.370
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Liquide middelen

8%

groeiend
leerlingenaantal

+

1.664.204

Vorderingen

groeien.
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Materiële vaste activa

Lasten 2018

Passiva

31-12-2018

huisvesting in 2018 te maken gehad

voldoen we onder de bovengrens en

Het merendeel (83%) van het geld
dat wij ontvangen wordt besteed
aan personeel.

met onderhoud en het upgraden van

houden niet te veel vermogen aan. Wel

bestaande gebouwen zoals de

zullen we hier scherp op blijven letten

Franciscusschool en de Groene Vallei.
In Veenendaal en Renkum lopen

zodat de middelen doelmatig worden

trajecten om te komen tot

ingezet.

vervangende nieuwbouw.
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Rhenen

Wageningen

Toewijding

Toewijding is de aanjager van ons vakmanschap

SKOVV heeft in 2018 te maken gehad met
een dalend aantal leerlingen: met 87 van
2721 naar 2634. Binnen SKOVV zijn een

Onderwijsresultaten

aantal scholen die gegroeid zijn ten opzich-

In 2018 is op de scholen en stafbureau

te van 2016, zoals de Franciscusschool en de

weer hard gewerkt om het onderwijs

Antoniusschool, een aantal die een daling

verder te verbeteren.

laten zien, maar circa de helft is stabiel.

Van de 13 scholen (inclusief de Kleine

Personele ontwikkeling
Medewerkers

Inzet werkdrukmiddelen 2018
Professionalisering

Fulltime

Parttime

Materieel
Personeel

Prins, nevenvestiging van de Koning

50

Davidschool) scoren 11 scholen in
2017-2018 boven de inspectie norm.
Twee scholen scoren onder de norm.

2634

2721

215

analyse en een passend verbeterplan.
In 2018 hebben 335 leerlingen de

Terugblik

81,2%

In 2018 waren gemiddeld 265
medewerkers (175 FTE) werkzaam
voor SKOVV. Hiervan werkten 215
medewerkers parttime.

eindtoets gedaan.

Op de personeelsdag zijn succesverhalen

17,3%

FTE

Hier wordt gewerkt aan een uitgebreide

2018

1,5%

175

Professionaliseren

gedeeld over wat ons werkelijk beweegt.

In 2018 heeft SKOVV geïnvesteerd in

2018 is een jaar geweest waarin de

medewerkers als onderwijsprofessionals

personele bezetting in directiefuncties

door het aanbieden en ondersteunen

stabiel is geworden. Een stabiele

van opleidingen.

personele bezetting is belangrijk om als

Ziekteverzuim

20

Het tekort aan invalkrachten is steeds
duidelijker merkbaar geworden, met als
gevolg dat we meerdere keren niet konden
voorzien in een leerkracht voor de groep. Tot
op heden is het wel gelukt om reguliere
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GYMOPLEIDING
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TALENTBEGELEIDER
Bovenschoolse plusgroep
hoogbegaafden

vacatures te vervullen.

2019

wordt

een

%

met name gekozen voor inzet van
leerkrachten, onderwijsassistenten,
conciërges, gymdocenten en ICT
middelen. In 2018 is € 130.000 besteed
aan personeel, € 28.000 aan materiële

Op het gebied van personeel en
werkgeverschap is succesvol
gewerkt aan het terugdringen
van ziekteverzuim.

zaken en € 2400 aan professionalisering
vanuit de werkdrukmiddelen.

Blik vooruit
In

In 2018 kwam geld beschikbaar om de
werkdruk op de scholen te verlagen. Er is

IB-OPLEIDING

MIDDENMANAGEMENT
OPLEIDING

ontwikkelen.
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organisatie verder te kunnen

17 -

nieuw

Koersplan

opgesteld voor de komende vier jaren. We
gaan daarnaast nog meer aandacht en

Avontuur

We gaan met elk kind het avontuur aan

middelen besteden aan professionalisering
en inzet van ICT op scholen. We verwachten
dat het aantal leerlingen de komende jaren
stabiliseert.

Het eerste Tiny Food Forest van

In 2019 nieuwbouw Renkum gereed voor

Nederland is in november 2018 geplant

De Keijenberg.

op het schoolplein van basisschool Panta

Locatie Vuurvlinder Noord facelift met

Rhei in Ede.

feestelijke opening.

Ontdekkend en experimenterend leren
waarbij kinderen de invloed zout en het
vermengen van kleuren op ijsbollen
De kinderen van de Sint Alexanderschool

ontdekken. #ontdekkendleren

gaan regelmatig naar het bos.

#sensomotoriek #verwondering.

