KLAARR JAARVERSLAG 2020
KERNCIJFERS
CORONA OVERZICHT

€1.286.593
OMZET

€ 453k

NETTO OMZET

€ 50k

KOSTEN

€ 340k

OVERHEIDSTEUN

99

133

64

249

ONDERWIJS
PROJECTEN

VERKEERS
PROJECTEN

ONDERSTEUNINGS
ADVIES

ONDERZOCHTE
KINDEREN

HIGHLIGHTS
CORONA: Het jaar 2020 stond in het teken van Corona en het zo goed mogelijk
ondersteunen van het onderwijspersoneel met o.a. interim diensten en opstartprojecten
KLAARR ACADEMY: Start met leertrajecten in gemengde vorm over verschillende
onderwerpen voor professionals in het PO en kinderopvang
CODE MONKEY: Start pilot met doorgaande leerlijn programmeren op de basisschool in
samenwerking met partner Code Monkey
DIRECTIE: Begin 2020 nam de raad van toezicht afscheid van zittend directeur-bestuurder
Hans Ploeg. Per 6 april 2020 is Mireille Boetje benoemd als directeur-bestuurder.

KLAARR JAARVERSLAG 2020
INTERNE ORGANISATIE

23

Verlofbeleid
geïmplementeerd inclusief
het ‘zomerverlof’
Reiskostenvergoeding ‘woonwerk’ vanaf april 2020 op
declaratiebasis
Werving flexibele schil: zzp'ers
die op projectbasis werken

81%
VROUW

MEDEWERKERS

1,86%

ZIEKTE VERZUIM

19%
MAN

14,2
FTE

2

UIT DIENST

IN DIENST

TESTIMONIALS
Leerlingen vinden Code Monkey een leuk
programma en het is erg gebruiksvriendelijk. Zelfs zonder programmeerervaring kun je als leerkracht gemakkelijk
de lessen vormgeven.

De cursus Didactiek voor de
Onderwijsassistent geeft je duidelijke en
makkelijk toepasbare tips en tricks. Zowel
voor ervaren als onervaren oa's. De
filmpjes zijn erg leuk en motiverend.

Dyllan Bons - Leerkracht bij Tabijn

Mariska Jong-Swart - SPM bij Smallsteps
kinderopvang

De leesbegeleiding van Klaarr geeft
kinderen meer plezier in het lezen. Klaarr
buigt flexibel mee met de constant
wisselende dagen, een prettige
aanvulling op ons aanbod voor groep
4/5.

Vandaag zijn we gestart met de
leesbegeleiding van Klaarr. De leerlingen
en begeleiders zijn erg enthousiast. Het is
een succes, we hebben nu alweer zin in
woensdag!

Monika de Gruijter – Leerkracht bij O.B.S.
Het Palet

Mirjam Mol en Karin Pos - IB'ers van de
Blauwe Morgenster

KLAARR DUURZAAM IN EDUCATIE
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