
Financiële verantwoording over het schooljaar 2019-2020 

Het jaar 2019-2020 is ook financieel gezien voor de Ouderraad een bijzonder jaar geweest. 

Over de inkomsten 
Over het jaar 2019-2020 hebben we minder inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage 
ontvangen. Ongeveer 90% van de ouders heeA de bijdrage betaald. Dit is een aanzienlijk 
minder deel dan de jaren daarvoor. 

Over de uitgaven 
Eerst over de uitgaven die wel zijn doorgegaan. 
Het grootste deel van de uitgaven bestaat uit de uitgaven voor het Kamp van groep 8. 
Daarnaast zijn er grotere uitgaven gedaan voor de schoolreis van groep 1 en 2, het 
Sinterklaasfeest en de KlassenbudgeJen. Het Klassenbudget bestaat uit een bedrag van 150 
euro per klas dat door de leerkracht mag worden uitgegeven aan bijvoorbeeld extra 
leesboeken, spellen of knutselmateriaal. 
Ook is er een reservering gemaakt voor het Lustrum en voor nieuwe school T-shirts. 

Er zijn ook uitgaven niet gedaan. 
De grootste daarvan zijn de schoolreizen van de groepen 3 tot en met 7. Ook zijn vanaf maart 
een aantal acQviteiten rondom thema's niet doorgegaan. Bijvoorbeeld het eind(zomer)feest. 

Uitgaven schooljaar 2019-2020: 

Schoolreis/kamp  €   -5.979,33 50%

Activiteiten  €   -2.431,79 20%

Klassen 
budgetten  €   -2.247,84 19%

Overige  €   -1.218,15 10%

 € -11.877,11 



 

In dit totaalplaatje van de uitgaven over het schooljaar 2019-2020 kun je zien wat de 
verhouding tussen de verschillende uitgaven is. 
We zien hier ongeveer hetzelfde plaatje als de jaren daarvoor. 

Kascontrole 
Begin oktober 2020 hebben twee leden van de Ouderraad de Kascontrole over het jaar 
2019-2020 verricht. 
Zij hebben de Ouderraad het advies gegeven het bestuur van de Ouderraad decharge te 
geven over het financiële jaar 2019-2020. 

Totaalbeeld 2019-2020 
Er zijn minder inkomsten geweest en daarnaast ook minder uitgaven. Over het schooljaar 
2019-2020 is er uiteindelijk een overschot van ongeveer 6.000,- euro. 
Het bestuur van de Ouderraad heeA, in overleg met de hele raad en de MR, besloten om dit 
geld in 2020-2021 te reserveren voor uitgaven een graQs school t-shirt voor alle kinderen en 
iets extra's voor de school en de kinderen na de verhuizing naar het nieuwe, gerenoveerde 
pand. 
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