
Financiële toelichting OR jaarvergadering najaar 2020 
Ook in financieel opzicht is het afgelopen schooljaar anders verlopen dan 
gedacht. Door de coronamaatregelen konden meerdere geplande activiteiten niet 
doorgaan. Hieronder de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7, de Koningsspelen 
en culturele uitstapjes. Het kamp voor de groepen 8 kon gelukkig wel op 
aangepaste wijze plaatsvinden. Dat gold ook voor de eindmusical, die in de 
vorm van een filmopname digitaal aan de betreffende ouders is getoond.  

Lastiger innen 
De coronacrisis en het feit dat de school bijna twee maanden gesloten is geweest 
maakten het lastiger de ouderbijdrage te innen. Het was echter wel van groot 
belang dat elke ouder het volledige bedrag overmaakte, ook al gingen niet alle 
activiteiten door. De meeste ouders hadden immers al voor de crisis de volledige 
bijdrage betaald. Het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen een gelijke bijdrage 
levert. Over het algemeen is dat redelijk gelukt, al is het ontvangen bedrag van 
€15.378,50 wel een stukje lager dan de €16.750 zoals vooraf ingeschat. Het 
feitelijke verschil is wat minder groot omdat er gedurende het schooljaar ook 
een handvol leerlingen de school heeft verlaten en waarvoor ook geen 
ouderbijdrage is ontvangen. 

Geld over, incidenteel lagere ouderbijdrage 
Door het niet doorgaan van enkele activiteiten is er veel van de door de ouders 
betaalde ouderbijdrage in de kas van de ouderraad blijven zitten. Per saldo is er 
het afgelopen schooljaar € 8440,19 minder uitgegeven dan aan ouderbijdrage is 
ontvangen. Dit zit vooral in de post schoolreisjes van € 8.000 dat niet is besteed 
en in de post cultuur/crea. Het budget voor de groepen 8 is wel volledig 
opgemaakt. Met enkele kleine plussen en minnen zijn de meeste andere posten 
eveneens conform de begroting verlopen. Door het hoge bedrag dat is 
overgehouden zijn de totale reserves aangedikt tot € 20.889,73 (zie financieel 
overzicht ‘Totaal bezittingen’). Dit jaar hopen we natuurlijk wel dat alle 
activiteiten gewoon kunnen doorgaan. Het bedrag dat het afgelopen jaar is 
ontvangen maar niet is uitgegeven zal dit schooljaar grotendeels gecompenseerd 
worden door middel van een incidentele korting op de ouderbijdrage. In plaats 
van de vorig jaar gevraagde € 59 per leerling is het voorstel de ouderbijdrage 
voor dit schooljaar op € 35 per leerling vast te stellen.  

Begroting besteding ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
De voorziene uitgaven verschillen voor dit jaar niet veel met eerdere jaren. Hoe 
het schooljaar precies gaat verlopen valt echter lastig te voorspellen. Mogelijk 
dat er alsnog bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan. Het zwaartepunt van 
de uitgaven, schoolreisjes, kamp, ligt gelukkig tegen het einde van het jaar en 



dus is er hoop op betere tijden. Dit schooljaar is er 1 groep 8, tegen 2 groepen 
acht vorig jaar. Dat scheelt dit jaar €1.000, maar volgend jaar zijn er wel weer 2 
groepen 8. De bio-tuinuitgaven zijn weer teruggeschroefd nadat er vorig jaar 
extra geld nodig was om de buxushagen in de kleutertuin te vervangen. Nieuw is 
daarentegen een post van € 600 als bijdrage aan nieuwe functies in parnasSys. 
Het betreft de app Parro waarmee ouders digitaal zelf kunnen intekenen op 
gesprekken met de leerkracht, korte berichtjes versturen, ook eventueel voor 
ouderhulp en foto’s die direct vanuit de klas naar alle ouders gestuurd kunnen 
worden. Een directe en makkelijke communicatiestap in deze “afstandelijke 
tijden”. De kosten van deze app bedragen €2 per kind per jaar.  

De totale geplande uitgaven komen daarmee uit op € 15.855. Door de flinke 
eenmalige korting op de ouderbijdrage zullen de uitgaven de inkomsten met een 
verwacht bedrag van € 6.355 overtreffen en dat zal dan ook weer van de 
reserves afgaan. We zouden het jaar dan eindigen met een buffer van circa € 
14.500. Dat zou dan € 2.000 meer zijn dan er eind 2018-2019 achter de hand 
was. Een gezond niveau, zo denken wij. Een behoorlijke buffer is van groot 
belang om tegenvallers op te kunnen vangen. Mochten bepaalde grote 
activiteiten als het schoolreisje of culturele activiteiten geen doorgang vinden 
dan zullen we dat volgend jaar uiteraard weer compenseren via een korting op 
de ouderbijdrage. Het blijft wel van groot belang dat elke ouder vooraf zijn 
bijdrage levert om alle kosten te kunnen blijven voldoen. Veel activiteiten gaan 
sowieso gewoon door, zoals kadootjes voor de kleuters bij Sinterklaas, aanschaf 
kerstbomen, boeken voor de bibliotheek en dergelijke.  


