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Navigeren op krachtig leren
SKOSO is een organisatie voor primair onderwijs in Sint-Oedenrode. In 

onze vloot verenigen wij zeven ‘boten’. Al onze ‘boten’ bieden kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs. Daarmee bieden wij onze kinderen een krachtige 

(leer)weg in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Samen zijn we sterk 

en varen we op volle kracht vooruit. 

Vaart u met ons mee?
Voor nadere toelichting verwijzen wij u graag naar het uitgebreide 

beleidsplan. Dit plan kunt u opvragen via SKOSO.

De vloot van SKOSO 

Kern van de koers
2015-2019



Missie
‘SKOSO is een ambitieuze organisatie die zich ten doel stelt om op 

haar basisscholen op inspirerende wijze onderwijs van hoge kwaliteit 

te verzorgen. Met competente personeelsleden willen we de totale 

ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Daarbij gaan we uit van hun 

talenten en mogelijkheden. We vinden het van belang dat kinderen 

op deze wijze kunnen uitgroeien tot kritische en actieve burgers die 

goed kunnen functioneren in een maatschappij die volop in beweging 

is. Om dat te bewerkstelligen creëren we een veilige en respectvolle 

leeromgeving, waarin kinderen, ouders en medewerkers zich betrokken, 

gerespecteerd en gewaardeerd voelen.’

Visie
‘In 2020 is SKOSO een professionele leergemeenschap, waarin 

medewerkers constructief samenwerken met elkaar en met de 

partners in opvang. Zij laten het beste uit kinderen naar boven komen 

in een doorgaande ontwikkeling. Hierbij gaan ze uit van talenten en 

mogelijkheden van de kinderen. Uiteindelijk leidt dit tot verhoging van 

brede opbrengsten.’

Kernwaarden

Ambitieus; 

Inspirerend; 

Samenwerkend; 

Verbindend.

Beleidsdomein onderwijs
Binnen het beleidsdomein onderwijs vindt SKOSO een aantal zaken 

van groot belang: Passend onderwijs, 21st Century Skills, Wetenschap, 

technologie en cultuuronderwijs en Educatief partnerschap. Deze vertalen 

we in de beleidsthema’s:

a. Talentontwikkeling voor elk kind in een doorgaande leerlijn;

b. Een brede vorming van alle leerlingen, waarbij we investeren in 

wetenschap, technologie, cultuureducatie en een gezonde levensstijl;

c. Het benutten van digitale ontwikkelingen;

d. Het vergroten van de vaardigheden voor de 21e eeuw;

e. Samenwerking met andere partners in een brede school of integraal 

kindcentrum.

Beleidsdomein personeel
Competente leerkrachten zijn onontbeerlijk. De bekwaamheidseisen 

voor personeel zijn dan ook niet gering. Middels goed werkgeverschap 

wil SKOSO een professionele leergemeenschap creëren en duurzame 

schoolontwikkeling realiseren. In het proces van samen leren worden alle 

punten met elkaar verbonden. Het gaat om de beleidsthema’s:

a. Het versterken van didactische vaardigheden van leerkrachten;

b. Het begeleiden van startende leerkrachten en specifieke doelgroepen;

c. Het verbreden van de expertise in teams (LB-experts, masters);

d. Het versterken van kennis en onderzoek in onze (academische) 

opleidingsscholen;

e. Het bevorderen van mobiliteit;

f. Het realiseren van aanbod voor scholing en 

deskundigheidsbevordering;

g. Het versterken van de kwaliteit van bestuur, schoolleiders en staf.

Beleidsdomein kwaliteit
Aangezien SKOSO kwaliteit wil blijven bieden, zullen we ons hierin blijven 

ontwikkelen. Goed bestuur en een juiste positionering van de schoolstaf 

achten we hierbij noodzakelijk. Deze punten leiden tot de beleidsthema’s:

a. Positionering staf SKOSO;

b. Monitoring en Verantwoording;

c. Schoolzelfevaluatie;

d. Sturingsinformatie en transparantie;

e. Goed bestuur.

Beleidsdomein middelen
Het beleidsdomein middelen draait voor SKOSO om financiën, huisvesting 

en ICT-technologie. Dit vertalen we in de beleidsthema’s:

a. Een financieel gezonde huishouding;

b. Passende huisvesting voor elke school;

c. Een optimale ICT-infrastructuur.

Beleidsdomein organisatie
Voor een organisatie als SKOSO is (educatieve) samenwerking erg 

belangrijk. Dit vertalen we in de beleidsthema’s:

a. Samenwerking tussen scholen;

b. Samenwerking in de regio;

c. Educatief partnerschap;

d. Integrale kindcentra;

e. Andere schooltijden.

Strategische thema’s


