
Vertrouwen, Toewijding en Avontuur. De 

drie kernwaarden van SKOVV. Vertrouwen 

in elkaar, in jezelf, van de samenleving en in 

de toekomst is nodig om ons onderwijs 

goed vorm te geven. De leerkrachten 

werken vanuit hun grote toewijding aan 

het vak en de kinderen. Ook als we niet 

zeker weten hoe het zal gaan en hoever de 

mogelijkheden en talenten van kinderen of 

van ons reiken, gaan we verantwoord het 

avontuur aan. In deze publieks versie van 

het jaarverslag leest u hoe dit in 2019 is 

gegaan. Ook dit jaar is weer met veel 

energie en inzet gewerkt aan onderwijs 

waar de kinderen de kans krijgen zich naar 

eigen vermogen te ontwikkelen en te 

floreren.

Mark Jager, bestuurder SKOVV. 

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei is het 

bevoegd gezag van 12 scholen op 13 locaties in het 

primair onderwijs in Ede, Barneveld, Rhenen, 

Bennekom, Wageningen, Renkum en Veenendaal. 

Deze scholen verzorgen het onderwijs voor ruim 

2500 leerlingen. 

Het aantal leerlingen is op 1 oktober 2019 ten 

opzichte van 1 oktober 2018 gedaald met 103 van 

2634 naar 2531. 

Vertrouwen 

Avontuur 

SKOVV heeft in 2019 een positief 

resultaat geboekt van 241.714 euro. 

Op dit moment is SKOVV financieel 

gezond. We voldoen aan de onder-

grenzen die de Inspectie hanteert 

voor het aanhouden van reserves. Ook 

blijven we onder de bovengrens en 

houden niet te veel vermogen aan. 

Wel zullen we hier scherp op blijven 

letten zodat de middelen doelmatig 

worden ingezet. 

Financiën

Strategische koersplan 2020-2024

Optimaliseren toepassing ICT in onderwijs, 

vanuit de driehoek ICT - IB - directie

Start intern audit programma ihkv van 

versterken kwaliteitszorg

Definiëren verwachtingen over 

VAKmanschap (mbt Vaardigheden, 

Attitude & Kennis)

Nieuwbouw IKC Veenendaal met de 

oplevering rondom zomervakantie 2020. 

Onderzoek naar nieuwbouw Koning 

Davidschool kazerne terreinen.

Blik vooruit

Terugblik

Een mooie personeelsdag. We zijn geïnspi-

reerd op het gebied van werk en privé met 

de thema vitaliteit: mental, sleep, move en 

stress.  

SKOVV neemt deel aan Technodiscovery. 

TechnoDiscovery helpt scholen, leerlingen 

en scholieren om met allerlei materialen en 

technieken te experimenteren.

Een aantal scholen van SKOVV 

waaronder de Panta Rhei doet mee aan 

het Europese schoolfruit programma: 

De Keijenberg is ingetrokken in het 

nieuwe schoolgebouw in Renkum. 

De Cuneraschool uit Rhenen faciliteert 

muziekonderwijs.  

2019

2.016.5541

1.053.9072

2.974.721

6.045.182

Activa

Materiële vaste activa 

Vorderingen 

Liquide middelen

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Kortlopende schulden

Totaal passiva

2019

3.769.724

401.225

1.874.203

6.045.182

2018

1.664.204

893.558

3.107.608

5.665.400

2018

3.528.010

444.610

1.692.780

5.665.400

Lasten 2019

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

Toewijding

Gegevens SKOVV
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In 2019 is wederom door de schoolteams 

het gesprek gevoerd over de besteding 

van de werkdrukmiddelen. Er is met 

name gekozen voor inzet van 

leerkrachten, onderwijsassistenten, 

conciërges, gymdocenten en ICT 

middelen. In 2019 is 96% van de 

middelen besteed aan personeel.

SKOVV is in 2019 gestart met 

traineeships en heeft 2 trainees met 

succes een plek geboden.  

Personele ontwikkeling

Medewerkers

181
FTE

In 2019 waren gemiddeld 270 
medewerkers (181 FTE) werkzaam 
voor SKOVV. 

FulltimeParttime

Jaarverslag 2019 
Publieksversie

Overige lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Personele lasten

Inzet werkdrukmiddelen 2019 

Professionalisering
Materieel
Personeel

Ziekteverzuim

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

2018 - 5,81% 

2019 - 4,62%
 

Toewijding is de aanjager van ons vakmanschap

Vertrouwen geeft ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid 

We gaan met elk kind het avontuur aan
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2634

Nieuwbouwtraject afgerond van de 

Keijenberg te Renkum.

Grondige renovatie van het 

interieur Vuurvlinder NOORD te 

Veenendaal. 

Verwerken van duurzaamheid-

aspecten in de diverse 

verbouwingen/renovaties.

Huisvesting

2019

De onderwijsinspectie heeft een 

bestuursonderzoek uitgevoerd. Dit is 

positief verlopen. Ook heeft de inspectie 

4 scholen bezocht. De Vuurvlinder heeft 

hierbij een verbeteropdracht 

meegekregen. Er loopt nu een intensief 

plan van aanpak. 

In 2019 zijn de scholen van SKOVV 

verder doorgegaan met het verbeteren 

van de kwaliteit van hun onderwijs en 

kwaliteitszorg. De nieuwe schoolplan-

nen zijn klaar en vormen o.a. de basis 

voor het onderwijskundige beleid de 

komende 4 jaar. 

Onderwijsresultaten

4x

6x

GYM-
OPLEIDING

IB-OPLEIDING

3x
MIDDENMANAGEMENT

OPLEIDING

Master SEN 
Lerarenbeurs

2x

2x

SCHOOLLEIDERS-
OPLEIDING

TALENTBEGELEIDER 
Hoogbegaafde leerlingen

1x

Professionaliseren
In 2019 heeft SKOVV verder geïnvesteerd 

in medewerkers als onderwijs-

professionals zoals door het 

aanbieden en ondersteunen 

van opleidingen.

Voor het gehele jaarverslag  https://bit.ly/2ZN3UBi

 
 

96%

2%2%

19%

81%


