
Jaarverslag 2020

Feiten en cijfers uit het jaarverslag

 Coronacrisis
Het coronavirus heeft in 2020 het 
primair onderwijs geraakt. 
Om de opgelopen achterstand door 
afstandsonderwijs zo e� ectief mogelijk 
in te halen heeft het bestuur in 2020 
extra acties ondernomen, zoals:

• Plusleerkrachten inzetten voor extra 
ondersteuning om achterstand weg te 
werken;

• Extra devices aanscha� en voor 
optimalisatie van het afstandsonderwijs 
incl. huiswerk in het weekend;

• Devices uitlenen aan behoeftige kinderen 
voor het volgen van afstandsonderwijs;

• Geschikte software voor afstandsonderwijs 
aanscha� en;

• Leermethoden digitaliseren (o.a. invoeren 
digitale leermethode Ginzy);

• Nascholing team inzake implementatie en 
borging van het afstandsonderwijs.

• Het invoeren van extra hygiënemaatregelen
om de verspreiding van het coronavirus 
zoveel mogelijk in te dammen.

       Verzuim
Verzuimpercentage (VP): 
Het ziekteverzuimpercentage is gedaald 
van 6,6% in 2019 naar 3,7% in 2020.
Dit is als gevolg van de uitdiensttreding 
van een langdurig ziek personeel. Dit 
percentage is beduidend lager dan het 
landelijk gemiddelde van 5,7 %.

Meldingsfrequentie (MF): 0,78. 
Dit is als laag te kwalifi ceren, zeker als 
we de pandemie in gedachte houden. 
In het jaar 2019 (een jaar zonder 
pandemie) was de landelijke benchmark 
van MF zelfs 0,90. 

Personeel
SMART telde per 31-12-2020 in totaal 
41 medewerkers

Toelichting
Het verslagjaar 2020 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 e�  ciënte 
en optimale wijze ingezet binnen een school met eigen sfeer en karakter.

Dat de doelen in 2020 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 2020 samen.
Mocht u het volledige jaarverslag willen lezen, dan kunt u dit via de mail kenbaar 
maken aan het bestuur.

   Financiën Exploitatieresultaat

Resultaat 2020: -€ 156.368
Stichting SMART Limburg sluit 2020 
af met een negatief exploitatie-
resultaat van - € 156.368.
Echter is het behaalde resultaat voor 
2020 in lijn met onze verwachtingen 
en begroting.

De continuïteit van de stichting loopt 
geen gevaar.
Daarnaast heeft de stichting een 
ruime bu� er om het tekort op te 
vangen.
De risico’s zijn eveneens beheerst. 
Naar aanleiding van de
resultaten zijn er geen aanvullende 
acties vereist.

Leerlingaantallen IEP-toetsresultaten

Rijksbijdragen
€ 3,15 miljoen
Rijksbijdragen
€ 3,15 miljoen

Lasten
Baten

 Personeel     Huisvesting  Leermiddelen  Overig
      €2,70 mln      €193.743        €127.492           €284.808
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