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Voorwoord  

  

Voor u ligt het strategisch beleidsplan 2019-2022 van SKOLO. Hierin leest u onze plannen en ambities 
voor de komende drie jaren. Wij hebben gekozen voor een planperiode van 3 jaar. In de toekomst 

willen we dat het strategisch beleidsplan van de stichting klaar is als scholen beginnen met het schrijven 
van het schoolplan. Zij kunnen dan rekening houden met de ambities van de stichting en deze in hun 

schoolplan zichtbaar maken.  

De huidige beleidsperiode is 2019-2023. Dat betekent dat eigenlijk het strategisch beleidsplan voor 
SKOLO al klaar had moeten zijn in 2018. SKOLO wil in de toekomst in de goede cyclus van 4 jaar komen 

en kiest er daarom voor om nu voor een beleidsplan van 3 jaar te gaan.  

  

Dit plan is inspirerend en kader stellend. Onze ambities geven voeding aan een schoolontwikkeling 
waarin de SKOLO-scholen samen op pad gaan. Tevens biedt het beleidsplan een helder perspectief voor 

belangrijke, principiële beleidskeuzes.  

 

Om de bruikbaarheid van dit plan te bevorderen is gekozen voor een korte kernachtige uitwerking. Er is 

gezocht naar een goed evenwicht tussen ambitie en realiteitszin. Dit plan is in onderlinge 

samenwerking van medewerkers en bestuurders van de stichting opgesteld. Tussentijds is het 
algemeen bestuur geïnformeerd over de voortgang. Het eindproduct is aan de GMR voorgelegd en door 

het algemeen bestuur vastgesteld.  

  

Wij zijn blij met het resultaat en het geleverde werk en dat we samen staan voor de ambitie die we met 

elkaar uitgesproken hebben.  

  

In de bestuursvergadering van 31 oktober 2019 is dit strategisch beleid vastgesteld, nadat de GMR er in 

zijn vergadering van 7 oktober 2019 mee heeft ingestemd.  

  

Robert Everink  
uitvoerend bestuurder  

  
 

Oktober 2019    
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SKOLO  

De Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel beheert 5 scholen, waarop ruim 850 kinderen 
onderwijs ontvangen en waaraan ongeveer 100 personeelsleden zijn verbonden.  

  

Losser en Overdinkel maken samen deel uit van de gemeente Losser. De 

gemeente Losser is een plattelandsgemeente en ligt in het oosten van 
Nederland tegen de Duitse grens in de regio Twente. Losser is de hoofdplaats 

van de gemeente en heeft ca. 13.000 inwoners. Overdinkel ligt ten zuid oosten 
van Losser, grenst aan Duitsland en heeft ca. 4000 inwoners. De gemeente 

Losser is van oudsher een katholieke gemeente.  

  

SKOLO maakt deel uit van een steeds veranderende maatschappij. Dit vraagt 
om een lerende organisatie en scholen die zichzelf vragen stellen, tijd nemen 

voor reflectie en oplossingen zoeken. In de komende jaren gaan wij ons verder 
ontwikkelen als lerende organisatie met een professionele cultuur.  

  

Managementstructuur  

Het algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol en de algemeen 

directeur is lid van het algemeen bestuur als uitvoerend bestuurder. De algemeen directeur/uitvoerend 

bestuurder wordt ondersteund door het managementteam. Dit bestaat uit de directeur/bestuurder en 

de directeuren van de scholen, dat naar gelang en belang aangevuld kan worden met 
portefeuillehouders. De scholen worden aangestuurd door een directie (directeur en adjunct-directeur) 

en/of directeur en plaatsvervanger. 

  

Identiteit  

Binnen SKOLO geven de kernwaarden samen, uniek, kracht, vieren en verbinden richting aan ons 

handelen.  

  

Ieder kind is uniek en waardevol. Kinderen maken deel uit van de schoolgemeenschap waar ze anderen 

ontmoeten. We hebben aandacht voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Je mag zijn en blijven 
wie je bent.  

Iedere school is ook uniek. De scholen presenteren hun katholieke identiteit op een actieve en 

herkenbare manier. Centraal hierin staat het respectvol omgaan met elkaar, het samen vieren & 

gedenken en ontmoeting & verbinding.  

Zichtbaar wordt onze identiteit door o.a. dagopeningen, het samen vieren van de katholieke feesten, 

het vertellen/voorlezen van Bijbelverhalen en een gedenkhoek. Elke school geeft hier haar eigen kleur 

aan. 

 

Samen vormen wij de stichting SKOLO. Dit betekent dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

hebben voor en met elkaar. Binnen de scholen ontmoeten we elkaar en verbinden we kinderen, 

ouders/verzorgers en het team met elkaar. Ook de scholen onderling zijn met elkaar verbonden. 

Hierdoor ontstaat er een gezamenlijke kracht die ervoor zorgt dat we de goede dingen doen. Naast de 

interne verbinding zoeken we ook met al onze externe partners verbinding waardoor er een nog 

grotere gezamenlijke kracht ontstaat.  
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Missie  

SKOLO biedt inspirerend en hoogwaardig onderwijs in een veilige en respectvolle omgeving. Wij willen 
met elkaar bereiken dat alle kinderen eindeloos kunnen leren. Dat zij kwalitatief goed onderwijs krijgen 

waarin zij hun wereld doorlopend vergroten. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling, persoonlijke groei 

en sociale vaardigheden.  

 

Visie  

Bij ons telt ieder kind.  

Wij kennen de kinderen en zijn steeds op zoek naar wat zij nodig hebben. We weten hoe we daarbij 
kunnen helpen. Wij maken hen bewust van hun kwaliteiten en talenten en helpen deze verder te 

ontwikkelen, zodat ze vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.  

Vanuit een positieve grondhouding ligt de focus op de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van 

het kind. De leerkrachten onderkennen het talentniveau van ieder kind en hebben verwachtingen bij 

het planmatig realiseren van maximale leeropbrengsten. 

De scholen scheppen een pedagogisch en didactisch klimaat in een veilige, uitdagende en krachtige 

leeromgeving. Hierin krijgen kinderen de ruimte om te leren, te ontdekken, te excelleren en zichzelf te 

(leren) accepteren. De scholen gaan in gesprek met de kinderen en maken hen daardoor eigenaar van 

het eigen leerproces en versterken hun zelfvertrouwen en eigen kracht.  

Samen (h)erkennen wij dat we een gemeenschappelijk belang hebben: namelijk dat het kind zich, 

gezien zijn mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelt. Ouders en leerkrachten zijn daarbij 
gelijkwaardige partners in onderwijs aan en zorg voor het kind. Ieder vanuit haar/zijn eigen  

verantwoordelijkheid. Open communicatie en het wederzijds goed afstemmen van verwachtingen 

vormen de basis. Deze gemeenschappelijkheid biedt een versterkende en verbindende kracht.  

Deze visie en missie leidt tot de volgende kernspreuk, een kernachtige zin die laat zien waar wij de 

komende jaren voor staan.  

‘Over grenzen groeien…….’ 

Groeien is synoniem voor ontwikkelen. Er zijn grenzen of kaders, maar daar mogen en kunnen we soms 

overheen gaan. We dagen onszelf uit om de grens op te zoeken. Het 'Over grenzen groeien…..' gaat ook 

over uniek kunnen zijn, lef hebben om een andere kleur aan te nemen, op zoek te gaan naar elkaar, 

verder dan de grens van de groep en school, verder dan het dorp. Ook gaat het over verbinden, 

uitdagen en er bovenuit stijgen. ‘Over grenzen groeien…….’  zowel in resultaten als in het elkaar 

ontmoeten. Ook is het begrip ‘grenzen’ een associatie op de grenslocatie van Losser en Overdinkel met 

Duitsland. 
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Ambities  

In de komende drie jaar zijn eigenaarschap en talentontwikkeling onze leidende ambities.  

Eigenaarschap  

Onder eigenaarschap verstaan wij dat je zelfverantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling.  

Dit eigenaarschap geldt voor zowel het kind als de medewerker van SKOLO. Eigenaarschap wordt 
zichtbaar doordat een ieder staat voor zijn of haar keuzes en daar verantwoordelijkheid voor neemt. 

Initiatief nemen wordt gewaardeerd en aangemoedigd.  

Kinderen worden steeds meer betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen krijgen zicht op hun 

leerdoelen. Het onderwijsproces is doelgericht. 

Medewerkers zijn de professionals in onze organisaties. Vanuit deze professionele houding zijn zij 

proactief, kennen zij hun taak en mogelijkheden en gaan daar verantwoord mee om. Zij zijn 

voortdurend gericht op het ontwikkelen van hun eigen kennis en vaardigheden. Samen leren binnen 

SKOLO staat centraal. 

Talentontwikkeling  

‘Talent is het vermogen om iets goed te kunnen, iets wat je van nature schijnbaar moeiteloos af lijkt te 

gaan. Je kunt op verschillende gebieden aanleg hebben, bijvoorbeeld op het sociale, intellectuele, 

creatieve, praktische, fysieke en artistieke gebied. In welke mate en op welke gebieden je talenten 

liggen, is per persoon verschillend’. (SLO, 2019)  

Wij willen dat iedereen zijn of haar talenten ontdekt en dat deze zichtbaar worden. Dit draagt bij aan 

een positieve ontwikkeling. Een ieder zet zijn/haar talent niet alleen in om hun persoonlijke doelen te 
bereiken maar ook om anderen te helpen. Het verbinden met anderen en het samen ontwikkelen geeft 

kracht en zelfvertrouwen.  

Elke school geeft op haar eigen unieke wijze vorm en inhoud aan deze twee ambities.  

 

Wij zijn er ons van bewust dat bovenstaande ambities zich moeilijk laten vertalen in meetbare 

resultaten. Wel zal in gesprekken, observaties en evaluaties zichtbaar worden dat wij op scholen en in 
de organisatie werken aan eigenaarschap en talentontwikkeling. 

 

Pijlers 

Binnen deze beleidsperiode staan er 3 pijlers centraal. Deze 3 pijlers zijn gekozen n.a.v. de evaluaties en 

visiebijeenkomsten in het afgelopen jaar. Hieruit kwam naar voren dat deze 3 pijlers en de gekozen 

doelen prioriteit behoeven in het belang van de ontwikkeling van het onderwijs binnen SKOLO. Voor elk 
van de pijlers is een beperkt aantal concrete doelen geformuleerd. Van het verleden hebben wij geleerd 

dat het stellen van te veel doelen leidt tot versnippering van aandacht en daarmee onvoldoende 

resultaat oplevert, niet het beoogde effect creëert en te weinig focus geeft. 
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Pijler 1: Onderwijs  

  

SKOLO biedt in 2022 kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een krachtige leeromgeving waarin kinderen 
de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.  

   

Om dit onderwijs te kunnen bieden dient de kwaliteitszorg op orde te zijn. Kwaliteitszorg betekent dat 
scholen systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Ze onderzoeken regelmatig, met 

behulp van adequate instrumenten of dat ook werkelijk zo is en ze checken dat niet alleen bij zichzelf 

maar ook bij anderen. Met behulp van een heldere PDCA (Plan Do Check Act) beleidscyclus zorgen zij 
dat de school de goede dingen blijft doen en die waar mogelijk nog verbetert. Scholen vertellen wat ze 

doen, hoe het onderwijs eruit ziet en wat de school doet om de kwaliteit verder te verbeteren. Alle 
betrokkenen zijn deelgenoot van de beleidscyclus.  

  

In de ontwikkeling van kinderen is het hebben van een goede relatie met ouders/verzorgers essentieel. 

We investeren dan ook in deze relatie. Tevens zoeken we de verbinding met partners in de 

schoolnabije omgeving om daarmee ons onderwijs krachtiger te maken.  

  

In de komende jaren willen wij onderstaande doelen bereiken: 

 

 In 2022 kennen de leerkrachten de referentieniveaus. De leerkrachten werken samen met de 
kinderen, d.m.v. doelgericht onderwijs, aan het bereiken van deze referentieniveaus.  

 In 2022 haalt, met de Eindtoets PO 
o 98 % van de kinderen het 1F referentieniveau voor taal, lezen en rekenen; 
o 78 % van de kinderen het 1S/2F referentieniveau voor lezen;  
o 50 % van de kinderen het 1S/2F referentieniveau voor rekenen; 
o 70 % van de kinderen het 1S/2F referentieniveau voor taal. 
Opmerking: Het gaat hierbij om het gemiddelde SKOLO-niveau. Per school kunnen de percentages anders 
liggen afhankelijk van de leerlingenpopulatie en in verleden behaalde resultaten. 

 In 2022 voldoen alle scholen aan het nieuwe onderwijsresultaten model van de Inspectie. 

 In 2022 hebben wij onze visie en doelen op Passend Onderwijs beschreven, de daarbij horende 
doelen geformuleerd en is onze zorgstructuur zodanig ingericht dat we onze doelen kunnen 
verwezenlijken. 

 In 2022 hebben wij een stelsel van kwaliteitszorg ingericht op basis waarvan wij het onderwijs 
continu en cyclisch verbeteren. De Inspectie waardeert de ‘Kwaliteitszorg en ambitie’ met minimaal 
voldoende. 

 Ouders en school zijn educatief partner en samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 

kind. Ouders waarderen deze samenwerking in het oudertevredenheidsonderzoek in 2021 met een 

gemiddelde van minimaal een 8. 

Gefaseerd per schooljaar worden de bovenstaande doelen verder concreet uitgewerkt in het jaarplan. 

 

Pijler 2: Personeel & Organisatie  

In 2022 werkt SKOLO vanuit een professionele en lerende cultuur met ruimte voor persoonlijke groei en 

ambities van onze professionals. Er wordt geïnvesteerd in ons personeel op het gebied van scholing, 
werkklimaat en talentontwikkeling. We werken samen op basis van vertrouwen, openheid en geven 

ruimte aan nieuwe initiatieven en diversiteit.  
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SKOLO wil toekomstbestendig zijn. Dit stelt hoge eisen aan onze organisatie. We staan midden in de 
samenleving en we anticiperen op actuele ontwikkelingen.  

  

SKOLO streeft naar een efficiënte werkwijze en organisatiestructuur waarin rollen en 

verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Het beleid van de stichting geeft ruimte aan de beschreven 
ambities.  

  

Een duidelijke communicatiestrategie en ruimte aan scholen voor hun eigen kleur dragen bij aan de 

herkenbaarheid van onze organisatie en het behoud van een stevige positie binnen de dorpen Losser en 

Overdinkel.  

  

In de komende jaren willen wij onderstaande doelen bereiken: 

 

 De ontwikkeling van de medewerkers wordt gestimuleerd via de SKOLO-academie.  

Daarmee verbinden wij de medewerkers met elkaar om van en met elkaar te leren. De SKOLO-

academie wordt met een goed gewaardeerd.  

 In 2022 zijn de volgende zaken geëvalueerd en is er hernieuwd beleid ontwikkeld ten aanzien van: 

managementstructuur, organisatiestructuur, gesprekkencyclus, schooltijden en IBP. 

 In 2022 wordt SKOLO als een goede werkgever ervaren en wordt zij in het medewerkers 

tevredenheidsonderzoek (in 2021) met een gemiddelde van minimaal 7,5 gewaardeerd. 

 In 2022 is het marktaandeel SKOLO binnen Losser en Overdinkel minimaal 55 %. 

Gefaseerd per schooljaar worden de bovenstaande doelen verder concreet uitgewerkt in het jaarplan.  

 

 

Pijler 3: Bedrijfsvoering  

  

SKOLO is een financieel gezonde organisatie. Zij zorgt ervoor dat de beschikbare middelen efficiënt, 

rechtmatig en doeltreffend worden ingezet. SKOLO heeft haar financiële kaders herbenoemd en de 

streefwaarden m.b.t. solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit vastgelegd. Iedere directeur is vanuit zijn 

rol verantwoordelijk voor het handelen binnen de goedgekeurde begroting. 

SKOLO geeft hoogwaardig onderwijs in moderne en goed onderhouden schoolgebouwen. Deze 

gebouwen voldoen aan alle wettelijk gestelde veiligheidseisen. De scholen willen we in de komende 

jaren toekomstbestendiger uitrusten, waarbij we ook maatregelen nemen om de scholen te 

verduurzamen. De inrichting van de scholen is sfeervol en voldoet aan de actuele eisen die aan een 

schoolgebouw gesteld mogen worden op het gebied van ruimtelijke inrichting, moderne apparatuur en 
ICT-voorzieningen, mits dit financieel haalbaar is. 

In de komende jaren willen wij onderstaande doelen bereiken: 

 

 In 2022 is SKOLO een financieel gezonde organisatie en voldoet aan de eisen zoals die in de 

financiële kaders door het bestuur zijn vastgelegd. De Inspectie waardeert het ‘Financieel beheer’ 

met voldoende. 
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 In 2022 is de inrichting van ICT zo dat medewerkers en kinderen hun werk goed, vlot en veilig 

kunnen doen. Deze inrichting wordt in het tevredenheidsonderzoek in 2021 door de kinderen en 

medewerkers als ruim voldoende gewaardeerd.  

 In 2022 zijn er op al onze scholen verduurzamingsmaatregelen genomen die passen binnen de 

financiële kaders.  

Gefaseerd per schooljaar worden de bovenstaande doelen verder concreet uitgewerkt in het jaarplan.  

 

 

Hoe gaan we dit bereiken?  

  

Door middel van dit strategisch beleidsplan bepaalt het bestuur de richting voor de komende periode. 

Doel van dit plan is om te inspireren en ruimte te geven zonder vrijblijvend te zijn. Uitgangspunt is dat 

verantwoordelijkheden hierbij laag in de organisatie liggen. We dagen onze scholen uit om over hun 

grenzen heen te groeien. 

Samen verbinden wij ons aan dit plan. Daarmee ontstaat de gewenste kracht.  

De ambities, strategie en doelen die zijn vastgelegd in dit strategisch beleidsplan worden verder in 

concretere doelstellingen vertaald naar organisatie brede jaarplannen. De financiële consequenties 

daarvan worden vastgelegd in de begroting.  

Tevens vindt dit strategisch beleidsplan zijn uitwerking in de schoolplannen. Deze geven richting aan de 

ontwikkeling op de scholen voor een periode van 4 jaar, opgedeeld in jaarplannen. Elk jaarplan bevat 

doelstellingen voor de afzonderlijke scholen.  

Dit strategisch beleidsplan is geen keurslijf. Ieder jaar evalueren de stichting en de scholen of de 

inspanningen geleid hebben tot het gewenste resultaat. Tevens is het bestuur alert op wat zich in de 

omgeving en binnen de organisatie afspeelt. Per proces of situatie zullen er door het bestuur keuzes 

gemaakt moeten worden. Hiervoor gaan we het gesprek met elkaar aan, we brengen alle vragen op 

tafel en zorgen dat we er vanuit alle perspectieven naar kunnen kijken en uiteindelijk bepalen wat de 

optimale keuze is en hoe we uiteindelijk verder gaan.  

 

  


