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In januari 2020 hadden we niet kunnen vermoeden 
hoe groot het beroep op het vakmanschap van onze 
leerkrachten en directeuren dat jaar zou zijn. Het werd 
een jaar waarin een wereldwijde pandemie hard heeft 
toegeslagen en de hele samenleving ontwrichtte. 
Onderwijs heeft zich als cruciale sector van haar beste 
kant laten zien. Met flexibiliteit, verantwoordelijkheids-
gevoel, professionaliteit en enorme toewijding, zijn de 
onderwijsteams met elkaar, ondersteund door de staf-
medewerkers, het avontuur aangegaan. De eigen zor-
gen daaraan ondergeschikt gemaakt. Alle creativiteit is 
ingezet om de kinderen in beeld te krijgen en houden, 
om in no time online onderwijs te ontwikkelen en kinde-
ren waar mogelijk veiligheid te bieden. Het heeft grote 
indruk gemaakt. In het jaarverslag leest u, wellicht wat 
afstandelijk en formeel, hoe het jaar is verlopen. Maar 
deze prestatie van formaat, het professioneel zelfbe-
wustzijn dat is getoond, het vertrouwen dat onderwijs-
teams hebben gekregen en waargemaakt: het kan niet 
genoeg benadrukt worden.

Mark Jager, bestuurder SKOVV

SKOVV verzorgt het onderwijs voor ruim 2500 leerlingen 
op 13 basisscholen in de regio Ede. Het aantal leerlingen 
is op 1 oktober 2020 ten opzichte van 1 oktober 2019 ge-
stegen met 31 leerlingen van 2531 naar 2562. Komende 
jaren verwacht we een lichte groei. 

Terugblik

• Begin van het jaar kreeg de COVID pandemie Neder-
land in zijn greep. In maart werden we vrij onverwacht 
geconfronteerd met een schoolsluiting en werd hals 
over kop thuisonderwijs georganiseerd. 

• Een mooie positieve online personeelsdag met me-
dewerking van Typhoon en Michael Kortekaas. 

Blik vooruit

• Omdat we het belangrijk vinden om de eventuele ge-
volgen van de COVID pandemie op onderwijskwaliteit 
te voorkomen, gaan we deze onderzoeken, vaststel-
len, analyseren en gerichte acties op inzetten. 

• Hierbij maken we gebruik van de steunmaatrege-
len van de overheid, zoals het Nationaal Programma 
 Onderwijs. 

• Uitwerking vakmanschap is het eerste thema uit het 
huidige strategische koersplan.
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Vertrouwen   Vertrouwen geeft ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid 

Toewijding   Toewijding is de aanjager van ons vakmanschap 

Avontuur   We gaan met elk kind het avontuur aan

• SKOVV heeft in 2020 een negatief resultaat geboekt van 
-/- €  648.697. In 2020 is het resultaat lager dan begroot 
met name door extra personeelslasten vanwege de CAO 
afspraken uit het herfstakkoord 2019. De rijksbijdrage om 
deze personeelslasten te compenseren werd reeds in 2019 
ontvangen. 81% van het geld dat wij ontvangen wordt 
besteed aan personeel. 

• Op dit moment is SKOVV financieel gezond. We voldoen 
aan de ondergrenzen die de Inspectie hanteert voor het 
aanhouden van reserves. De komende jaren investeren we 
verder in onze scholen en medewerkers en zetten daar een 
deel van ons opgebouwde vermogen voor in. 

Onderwijsresultaten

• Iedereen binnen SKOVV heeft, ondanks de beperkingen 
vanwege Covid, het best mogelijke onderwijs proberen te 
verzorgen voor al onze leerlingen. 

• In september 2020 is de Vuurvlinder na herstelonderzoek 
door de Inspectie als voldoende beoordeeld. 

• Er zijn twee audit teams gevormd en deze collega’s hebben 
scholing gevolgd. Twee maal per jaar bezoeken zij een 
SKOVV-school. Zo leren we van en met elkaar.

• Iedere school heeft een reken specialist opgeleid. 

Professionalisering

• In 2020 heeft SKOVV verder ge ïnvesteerd 
in medewerkers als onderwijsprofessi-
onals zoals door het aanbieden en 
 ondersteunen van opleidingen.

• Vanwege COVID wel minder 
dan verwacht.

Personele ontwikkeling

• In 2020 waren gemiddeld 272 medewerkers (181 FTE) 
 werkzaam voor SKOVV (peildatum 31-12-20).

• In 2020 zijn de werkdrukmiddelen aangewend voor 
inzet van leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërges, 
 gymdocenten en ICT- middelen. 

• Er is gewerkt aan het terugdringen van ziekteverzuim. Toch 
kon een stijging van het verzuim niet voorkomen worden. 
Het gemiddelde verzuimpercentage kwam eind 2020 uit op 
6,05%, ten opzichte van 4,62% in 2019 en 5,81% in 2018.

Huisvesting

Financiële gegevens

 De St. Jozefschool heeft de start 
gemaakt met de vernieuwing van het 
schoolplein ‘Van plein naar brein’. 

Door COVID hebben veel activiteiten 
in 2020 in een andere vorm gekregen. 
Zoals musicals die online door ouders te 
bekijken waren. 

Een tijd lang hebben onze leerlingen 
thuis onderwijs gekregen in verband 
met COVID. Zij werden online door de 
leerkracht ondersteund.

Activa 2019 2020 Passiva 2019 2020

Materiële vaste activa 2.016.554 2.268.104 Eigen vermogen 3.769.724 3.121.037

Vorderingen 1.053.907 953.802 Voorzieningen 401.225 655.293

Liquide  middelen 2.974.721 2.225.439 Kortlopende schulden 1.874.203 1.671.025

Totaal activa 6.045.182 5.447.345 Totaal passiva 6.045.182 5.447.345

Op het gebied van huisvesting is in 2020 gewerkt aan o.a.: 

• Oplevering nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) 
met onze school de Vuurvlinder West in Veenendaal.

• Optimaliseren van de schoonmaak 

• Upgrading van het stafbureau SKOVV 

• Voorbereiden uitbreiding Antoniusschool te Barneveld 
met 2 of 3  lokalen.

• Onderzoek naar nieuwbouw Koning Davidschool 
 kazerne terreinen medio 2022/2023. 

Lasten 2020

81% personeelslasten
2%  afschrijvingen
7%  huisvestingslasten
10%  overige lasten

82% vrouw
18% man

75% onderwijzend
18% onderwijsondersteunend
7%  directie
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