Behaalde resultaten 2018
Ons leiderschap
– Draagvlak voor hoofdlijnen Expeditie KPOA 2022 (strategisch beleid)
gerealiseerd bij brede groep stakeholders
– Dynamisch koersplan KPOA 2022 door schoolleiders, beleidsmedewerkers
en College van Bestuur in gezamenlijkheid opgesteld
– Gezamenlijke schoolplanontwikkeling via leerteams van schoolleiders gestart
– Parallel traject Ontwikkeling persoonlijk leiderschap gestart met
gezamenlijke studiereis op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen
– Samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar gesloten met de Universiteit van
Göteborg (Zweden) op het gebied van Early Childhood Education
Ons onderwijs
– Onderwijsdoelen verbreed en onderwijsprocessen vernieuwd
– Afstemming met pedagogische partners geïntensiveerd
– Sociale veiligheid leerlingen is gelijk aan landelijke benchmark
– Extra ondersteuning aangeboden i.h.k.v. passend onderwijs
– Alle scholen vallen binnen het basisarrangement van de Onderwijsinspectie
– SBO Michaëlschool en School op de Berg mochten in 2018 het predicaat
Excellente school voeren
– Kwaliteitscyclus verder doorontwikkeld
Ons personeel
– Focus op kwaliteit van personeel is, ondanks lerarentekort, behouden
– Start gemaakt met de implementatie KPOA Academie in eigen beheer
– Implementatietraject van het zij-instroomtraject is succesvol opgestart
– CAO aanpassingen zijn opgepakt en uitgewerkt in collectieve kaders
en uitgangspunten
– Verzuimbeleid is geëvalueerd en herijkt
– Verzuimcijfer wederom gedaald (2018: 4,6% | 2017: 5,5%)
Onze middelen
– Websites van diverse scholen zijn geactualiseerd
– Voorbereiding voor de oprichting van Samenfoort PO Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A. afgerond
– Overeenstemming bereikt over bouwvolgorde eerste 4 jaar
– Veiligheid van de schoolgebouwen is op orde
– Schaalvoordeel gerealiseerd door Europese Aanbesteding van
kopieermachines
– De borgingsdocumenten voor de AVG zijn opgesteld
– Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd
– Op alle scholen is een presentatie over privacy/AVG gegeven
– Verwerving en besteding van middelen is gericht op het primair proces
– De financiële positie van KPOA is gezond en er ligt geen onnodig geld op de plank

Overige overheidsbijdragen
€ 184.000 (1%)
Overige baten
€ 590.000 (2%)

Baten
€ 31.848.000

Financiële baten
€ 3.000 (0%)
Rijksbijdragen OCW
€ 31.071.000 (97%)

Financiële lasten
€ 5.000 (0%)
Overige lasten
€ 3.095.000 (10%)
Huisvestingslasten
€ 2.548.000 (8%)
Afschrijvingen
€ 422.000 (1%)
Personeelslasten
€ 25.539.000 (81%)

Het positieve verschil tussen de baten en lasten ad. € 239.000
wordt toegevoegd aan de algemene reserve

Lasten
€ 31.609.000

