Jaarverslag 2021
Feiten en cijfers uit het jaarverslag

Leerlingaantallen

Toelichting

IEP-toetsresultaten

Het verslagjaar 2021 is voor SMART te kenmerken als een succesvol en bewogen jaar
waarin het bestuur, de directie en haar team ons kerndoel, namelijk het behouden
en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, op een structurele wijze hebben
gerealiseerd. Daarbij zijn de beschikbare middelen en het personeel op een efficiënte
en optimale wijze ingezet binnen de school met eigen sfeer en karakter.
Dat de doelen in 2021 wederom zijn gerealiseerd, is een compliment voor het
volledige team en alle betrokkenen van IKC El Habib.
We zijn uiteraard ook erg trots op onze leerlingen en ouders.
Zonder de goede samenwerking met onze ouders hadden we dit geweldige succes
niet bereikt. Met dit jaarverslag hopen wij een goed beeld te geven van de realisatie
van onze ambities
Deze poster vat de belangrijkste ontwikkelingen van het jaar 2021 samen.
Mocht u het volledige jaarverslag willen lezen, dan kunt u dit op de website
raadplegen.

NPO-financiering
Landelijk hebben leerlingen achterstand
opgelopen als gevolg van schoolsluitingen
door corona. Hierdoor heeft de Rijksoverheid
besloten om extra (financiële) ondersteuning
te bieden aan schoolbesturen. Deze extra
financiering wordt het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) genoemd.
In 2021 heeft het bestuur (met instemming
van MR) deze middelen ingezet voor:
• Professionalisering: coachen, begeleiden
en het organiseren van trainingen en
cursussen voor de personeelsleden om de
expertise en kennis te vergroten.
• Aanschaffen van extra leermiddelen o.a.
devices voor onderbemiddelde kinderen.
• Extra inzet formatie: Individuele
begeleiding, instructie in kleine groepen,
extra instructie door leerkrachten
en onderwijsassistenten, extra inzet
onderwijsassistenten.
• Het organiseren van extra activiteiten ter
bevordering van de sociaal- emotionele en
fysieke ontwikkeling van de leerlingen.
• Het organiseren van de zomerschool voor
zorgleerlingen.

Verzuim
Verzuimpercentage (VP):
Het ziekteverzuimpercentage is gedaald
van 3,7% in 2020 naar 1,3% in 2021.
Dit is als gevolg van de uitdiensttreding
van een langdurig ziek personeelslid. Dit
percentage is beduidend lager dan het
landelijk gemiddelde van 5,7%.

Personeel

Verhouding man/vrouw in aantal

SMART telde per 31-12-2021 in totaal
44 medewerkers

Personele beze�ng in �e

Meldingsfrequentie (MF): 0,9.
Dit is als laag te kwalificeren, zeker als
we de pandemie in gedachte houden.
In het jaar 2020 was de landelijke
benchmark van MF eveneens 0,9. Dit
illustreert dat onze medewerkers net
zo vaak ziek zijn. Echter is de duur van
het verzuim beduidend korter dan het
landelijk gemiddelde.

Lee�ijdopbouw

Financiën

Exploitatieresultaat
Resultaat 2021: € 109.751
Stichting SMART Limburg sluit 2021 af
met een positief exploitatieresultaat
van € 109.751.
Het behaalde resultaat voor 2021
is in lijn met onze verwachtingen.
Echter wijkt het resultaat af van
de begroting wegens bijkomende
incidentele bekostiging van de
Rijksoverheid (NPO). Voor de
besteding van deze middelen is er een
bestemmingsreserve aangelegd.

Personeel

Baten

Rijksbijdragen
€ 3,64 miljoen

€2,77 mln

Huisvesting Leermiddelen Overig
€246.221

€153.399

€363.839

Lasten € 3,53 miljoen

De continuïteit van de stichting loopt
geen gevaar.
Daarnaast heeft de stichting een
ruime buffer om eventuele tekorten in
de toekomst op te vangen.
De risico’s zijn eveneens beheerst.
Naar aanleiding van de
resultaten zijn er geen aanvullende
acties vereist.

