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Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.
Henry Ford

Hebt u goede voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? SALTO heeft alvast mooie plannen voor 2018.
Eén plan daarvan is om onze Brabantse bescheidenheid wat meer te laten varen en te laten zien wat voor moois
we allemaal realiseren. Dit doen we SAMEN; met leerlingen, ouders, schoolteams, onze samenwerkingspartners
en het bestuursbureau. En daar zijn we enorm trots op!
Goed rapport
Zo kregen we onlangs een hele goede beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Zij voerde in het najaar
van 2017 een vierjaarlijks onderzoek uit bij het bestuur van SALTO. Ook werden zeven SALTO-scholen onder
de loep genomen: ’t Karregat, Strijp Dorp, de Hobbitstee, de Klimboom, de Trinoom, Jan Nieuwenhuizen en de
Vuurvlinder. Het doel? Onderzoeken of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of het bestuur financieel in
staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Het resultaat? SALTO scoort goed!
Enkele quotes uit het rapport willen we u niet onthouden:

Het bestuur heeft de afgelopen jaren veel
moeite gedaan om alle neuzen dezelfde kant
op te krijgen. Dat is gelukt. De ambitieuze
onderwijsdoelen die omschreven staan in het
Strategisch Meerjaren Beleidskader 2016-2020
vertalen de scholen in concrete ontwikkelingen
en plannen binnen hun onderwijs, zoals passend
onderwijs, 21st century skills, internationalisering,
talentontwikkeling en sport en bewegen.

Het bestuur luistert goed naar wat er leeft
bij de scholen, betrekt alle schooldirecteuren
en werkgroepen bij beleidsontwikkelingen
en neemt beslissingen op een transparante
manier. Ook verantwoordt het bestuur zich
over haar doelen en resultaten. De financiële
positie van SALTO is goed; we zien geen risico’s
voor de financiële continuïteit.

Op de goede weg
We zijn blij met de terugkoppeling dat de vertaling van visie, missie en ontwikkelingspunten uit het Strategisch
Meerjaren Beleidskader duidelijk terug te zien is in alle geledingen van onze organisatie. Dit houdt in dat we
goed op weg zijn om het onderwijs steeds beter passend te maken voor onze leerlingen en aan te sluiten op de
veranderende maatschappij.
Extra stap
Samen zetten we dé extra stap die nodig is om te leren voor het leven. Het herkennen en erkennen van de
diversiteit aan talenten binnen onze scholen, zorgt ervoor dat SALTO de toegankelijke, talentvolle en toekomstgerichte
organisatie is die het wil zijn. Zo kunnen onze leerlingen stralen, want bij SALTO is elk kind een ster!
Uitnodiging
Toch gaan we niet op onze lauweren rusten. We kunnen altijd verbeteren, dus we zetten de ingeslagen weg ook
in 2018 samen voort. Wij nodigen u graag uit om samen met ons het SALTO-gedachtegoed breed uit te dragen.
Met maar één doel: nog meer kinderen laten stralen! Wij wensen u een schitterend 2018 toe en veel succes bij
het realiseren van uw plannen!
Namens de medewerkers van SALTO,
Angelica Bus
Voorzitter College van Bestuur
P.S.: Voor het volledige inspectierapport verwijzen wij u graag naar www.salto-eindhoven.nl

