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1 Inleiding 
 
Het afgelopen jaar heeft de Ouderraad, middels het op zich nemen van de organisatie, een 
financiële bijdrage of het regelen van de boodschappen, weer meegeholpen bij verschillende 
activiteiten.  
 
Een aantal van de activiteiten waaraan bijgedragen is, zijn het Sinterklaasfeest, het 
kerstdiner, carnaval, de avondvierdaagse en het pleinfeest. In dit jaarverslag kunt u lezen op 
welke manier aan de verschillende activiteiten bijgedragen is door de 
Ouderraad. 
 
De activiteiten zijn niet mogelijk zonder hulp. Daarom wil ik bij deze van de gelegenheid 
gebruik maken alle mensen te bedanken voor hun hulp bij de verschillende activiteiten. 
Teamleden, leden van de Medezeggenschapsraad en Ouderraad, kinderen en natuurlijk alle 
ouders die met enthousiasme hebben meegeholpen om de activiteiten mogelijk te maken: 
hartelijk bedankt! 
 
Ik wens u allen een heel fijne zomervakantie. 
 
 
Annemarie Gerrets  
Voorzitter Ouderraad 
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2 Activiteiten 

2.1 Ouderparticipatie 
Aan het begin van dit schooljaar heeft de ouderraad geïnventariseerd welke activiteiten er dit 
jaar op het programma stonden en welke hulp van ouders hierbij wenselijk was. De al 
bekende data zijn aan ouders doorgegeven met het verzoek door te geven bij welke activiteit 
eenieder kon en wilde ondersteunen. Deze manier van ouderparticipatie is grotendeels 
positief ontvangen. Voor de 1-handig om zijn of haar werk alvast op de vermelde data aan te 
passen, voor de ander een planning die te ver in de toekomst lag. We hopen op deze manier 
de ouderbetrokkenheid te kunnen vergroten.  

2.2 Sinterklaas 
De Ouderraad heeft ook dit jaar weer mee geholpen met de organisatie rondom het 
Sinterklaasfeest. Als eerste zijn wij begonnen, met behulp van ouders, de hele school te 
versieren met Sinterklaasversieringen. Alle algemene ruimtes zijn versierd, waardoor de 
gehele school in sinterklaassferen gehuld was. Vervolgens heeft de Ouderraad voor alle 
kinderen schoencadeautjes gekocht (waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden is met 
allergieën).  
Op maandag 04 december was het zover. Alle kinderen stonden buiten op het schoolplein 
volop liedjes te zingen. Toen er vanuit verschillende hoeken 4 Pieten aankwamen lopen. Zij 
waren Sinterklaas kwijtgeraakt en wisten niet meer waar zij moesten zoeken. Op dat 
moment kreeg meester Ludo een telefoontje van Sinterklaas. Hij was verdwaald in school. 
Hij had de hulp nodig van alle kinderen. Als zij hard genoeg zouden zingen, zou Sinterklaas 
dit horen en de kinderen en Pieten vinden. De kinderen zongen op hun aller hardst en zo 
werd Sinterklaas weer herenigd met zijn Pieten. En kon meester Ludo ze welkom heten. 
Binnen ging het feest verder. Op het podium werd de Sint verder welkom geheten en de 
Pieten gingen gezellig tussen de kinderen zitten. De pietenband maakte het feest compleet, 
door de door hun mooi gespeelde liedjes. Tussen de liedjes door werden de kinderen uit de 
bovenbouw naar voren geroepen en vertelde de Sint wat er over hun in het grote boek stond. 
Later zouden de Pieten in deze bovenbouwgroepen nog de zakken met het groepscadeau 
langs brengen. Tijdens deze samenkomst werd er flink met pepernoten gestrooid en werd het 
feestelijk afgesloten door een dansje van de Pieten, waarbij de kinderen allemaal mee 
mochten doen. 
Na dit feestelijke ontvangst hebben de Sint en Pieten alle onderbouw, tussenbouw en 
middenbouw verblijd met een klassenbezoek. In de klassen werd gezongen, gedanst en 
verhaaltjes verteld uit het grote boek. Bij het verlaten van alle klassen, werden er pepernoten 
uitgedeeld (ook is er rekening gehouden met glutenvrije pepernoten) en bleven er zakken met 
individuele cadeautjes voor alle kinderen achter. Ook bleef er een zak met een klassencadeau 
achter. 
Rond 12.30 uur gingen Sint en zijn Pieten er weer vandoor met mooie tekeningen en andere 
prachtige knutselwerkjes van de kinderen. Sinterklaas kijkt nu alweer uit naar zijn bezoek 
aan de Klimboom volgend jaar! 
 
 



5	

 

2.3 Kerst  

Traditioneel wordt het jaar afgesloten met de kerstmusical, het kerstdiner en de kerstborrel. 
De Ouderraad heeft dit jaar met behulp van ouders alle gemeenschappelijke ruimtes 
voorzien van kerstbomen, kerstengelen en prachtig versierde guirlandes. Mede dankzij de 
kerstversiering gedoneerd door Plus van Ommen zag het er prachtig uit.  
Op de donderdag voor de kerstvakantie is de kerstmusical weer met veel enthousiasme 
vertoond in de Ludgeruskerk. Dit jaar is de musical verzorgd door de kinderen van de 
bovenbouw (de Cool Cats, de Vrolijke Flierefluiters en de Crazy Cows). Na de mooie 
musical zijn alle kinderen naar school gegaan voor het kerstdiner (gefinancierd door de 
Ouderraad). Het plein was mooi versierd met lampjes en ook stonden er twee vuurkorven bij 
de ingang van de school. Terwijl de kinderen van hun kerstdiner genoten konden de ouders 
genieten van een door de Ouderraad georganiseerde borrel. De borrel, de heerlijke gerechten 
voorbereid door “Thuis eten & wonen” en de hulp van ouders tijdens de borrel heeft 
geresulteerd in een supergezellige afsluiting van het jaar.   
Zoals voorgaande jaren was ook dit jaar de borrel geheel gratis. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren was er een box aanwezig waarin een vrijwillige bijdrage gedoneerd kon 
worden, zodat een dergelijke opzet voor de komende jaren ook haalbaar blijft.  
 
Het oude jaar werd in alle klassen op vrijdagochtend feestelijk afgesloten met 
kinderchampagne en Nieuwjaarsrolletjes. Ook dit is verzorgd door de Ouderraad. Tot slot 
heeft de Ouderraad ervoor gezorgd dat de kerstversiering weer netjes opgeruimd werd zodat 
iedereen na de vakantie weer fris en fruitig kon opstarten. 

2.4 Carnaval 2017/2018 

De Ouderraad heeft dit jaar samen met de leerkrachten de Carnaval extra aandacht gegeven 
op school. De Ouderraad heeft met hulp van ouders de hal van de kleuters en de grote hal 
versierd met ballonnen, slingers en posters. Dit is al de vrijdag voorafgaand van de Carnaval 
week gebeurd zodat maandag het feest kon starten. 
Maandag heeft meester Ludo de sleutel van de school officieel overgedragen aan prins 
Carnaval van groep 8. Alle groepen hebben hun nieuwe stamgroepsnaam en schilderij 
onthult in de weekopening. Op donderdag was er gekkenharen dag voor alle kinderen en 
stamgroepleiders op school. Vrijdagmiddag was er het vertrouwde feest in de kleuterhal en 
de grote hal. Twee leden van de Ouderraad zijn met de gekozen raad van 11 langs alle 
groepen geweest om daar de mooist verklede leerlingen uit te kiezen. De leerlingen die 
gekozen waren tot leukst/mooist/ origineelst verkleed, kregen van de Prins Carnaval een 
medaille uitgereikt.  
Tijdens het carnaval vieren in de grote hal hebben kinderen uit de groepen 3 t/m 8 optredens 
gegeven. Alle kinderen konden met hen meezingen en mee hossen. Dit werd als gezellig en 
leuk ervaren. Na de optredens gingen alle leerlingen verder feesten en hossen in hun eigen 
stamgroep en heeft de Ouderraad gezorgd voor iets te drinken en te eten. 
Het was een gezellig Carnavalsfeest. Alaaf!! 

2.5 Pasen  

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het verdelen van het geld van het paasontbijt over de 
stamgroepen. De stamgroepouders zorgen vervolgens voor een paasontbijt in de stamgroep. 
Ook dit jaar bleek het budget weer voldoende te zijn. Dit jaar hebben we voor het eerst 
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gewerkt met een declaratieformulier. Op dit formulier dienen de stamgroepouders de 
inkopen die ze hebben gedaan voor het paasontbijt te vermelden en samen met de bonnen en 
het eventuele overgebleven geld te retourneren naar de Ouderraad. We hebben hiervoor 
gekozen om inzichtelijk te krijgen of het budget voldoende is en om de uitgegeven gelden 
goed te verwerken in de jaarcijfers.  
Een andere taak van deze activiteit is het boodschappen doen voor de palmpaasstokken en 
voor het matses eten (gedoopt in rood druivensap) wat gebeurd in de week voor Palmpasen. 
Half februari is het eerste contact gelegd met de leraren om af te stemmen welke 
boodschappen er gehaald moeten worden en wanneer de spullen allemaal op school moeten 
zijn. De boodschappen zijn bij de Plus (Marcel van Ommen) besteld. Bij het bestellen van de 
boodschappen is er ook rekening gehouden met de kinderen die een allergie hebben. Ook dit 
jaar is het allemaal weer gelukt om de boodschappen op tijd op school te hebben.  

2.6 Koningspelen 

De kinderen zijn deze dag in hun eigen klas gestart met een feestelijk Koningsontbijt (incl. 
glutenvrije spullen) welke verzorgd wordt door de Jumbo. De Ouderraad zorgt er voor dat 
dit ontbijt tijdig op school aanwezig is. Na het ontbijt was het tijd voor het Koningslied 
‘Fitlala’, dit werd vol enthousiasme op het plein ten gehore gebracht.  
De goede ervaring van vorig jaar was voor de leerkrachten aanleiding om ook dit jaar de 
koningspelen op en om school te laten plaatsvinden. Voor de onderbouw zijn er ‘s ochtends 
spelletjes georganiseerd, deze zijn begeleid door ouders. Er heeft een springkussen buiten 
gestaan, gefinancierd door de Ouderraad. De bovenbouw heeft een geslaagde survival-
activiteit in het Wisentbos gedaan. 
Voor alle kinderen was er drinken en fruit, geregeld door de Ouderraad. Alle kinderen 
hebben op school gegeten en ‘s middags hebben alle groepen in hun eigen klas iets 
ondernomen. Vanwege de warmte zijn alle kinderen ‘s middags, door de Ouderraad, 
getrakteerd op een ijsje; grotendeels gesponsord door De Deen.  

2.7 Avondvierdaagse 

De avondvierdaagse viel dit jaar van 29 mei t/m 1 juni. De opkomst was dit jaar 211 
deelnemers. Dit jaar iets minder deelnemers dan vorig jaar. Dit komt doordat besloten was 
groep 1 niet meer mee te laten lopen.  
Ongeveer halverwege de route was er elke dag weer een pakje drinken en wat lekkers voor 
de kinderen. De volwassenen die bij de 10 km meeliepen kregen ook wat lekkers en een 
kopje koffie of thee. Op dinsdag is er in verband met het noodweer niet gelopen. Ook vrijdag 
werkte het weer niet mee hierdoor is er een alternatieve intocht gelopen.  

2.8 Schoolfotograaf 

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse 
schoolfoto’s. Dit jaar is besloten om niet met dezelfde fotograaf als vorig jaar verder te gaan. 
Op deze manier behouden we de variatie in poses en aanbod. De keuze is dit jaar gevallen 
op ‘Sgoolfotografie’. Op dinsdag 22 en woensdag 23 mei was het zover, 2 fotografen waren 
op school aanwezig. Alle kinderen hadden prachtige kleding aan, haren gestyled en 
sommige kinderen hadden zelfs een accessoire mee voor op de foto. Er is van alle kinderen 
een serie foto’s gemaakt, van dichtbij tot geheel in beeld.  
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De groepsfoto’s zijn dit jaar buiten op het grasveld gemaakt. Het was fantastisch weer dus 
alle kinderen zijn stralend op de foto gekomen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook weer de 
broer-zus-foto’s gemaakt. Zowel van broers en zussen die al op de Klimboom zitten, als wel 
van broers en zussen waarvan niet iedereen meer op de Klimboom zit. Aangezien de 
inschrijfmomenten hiervoor helemaal vol zaten is maar weer gebleken hoe leuk ouders het 
vinden om hun kinderen op de foto te hebben. 
Helaas bleek naderhand dat 1 van de geheugenkaarten gecrasht was, waardoor alle broer-
zus-foto’s van kinderen die op de Klimboom zitten en alle groepsfoto’s opnieuw gemaakt 
moesten worden. Zowel voor de fotograve, de school, de Ouderraad, maar ook zeker voor 
alle ouders een hele vervelende gebeurtenis. Op vrijdag 22 juni is de fotograaf weer naar de 
Klimboom afgereisd om iedereen op de foto te zetten. Het tijdsbestek waarin deze foto’s 
gemaakt moesten worden was krap, maar mede dankzij de flexibiliteit van de 
stamgroepleiders en de kinderen is het gelukt om alle verloren foto’s opnieuw te maken. Alle 
ouders hebben inmiddels een inlogcode gekregen en hiermee kunnen ze zelf de foto’s kiezen 
die ze willen bestellen. Tijdens de actieperiode krijgen ze bij hun bestelling een gratis 
groepsfoto. 

2.9 Pleinfeest 

Dit jaar heeft de Ouderraad het pleinfeest georganiseerd. Voor jong en oud waren er diverse 
activiteiten; er was o.a. een zeepbaan, een grabbelton, paardje rijden, een dierenweide, een 
springkussen, het Rad van Fortuin, een survivalparcours, een kraam van het Buitenlokaal, 
een spookhuis, blikwerpen, spijkerbroekhangen, een make-uphoek, kraampjes met koffie, 
thee, taart en heel veel fruit. Vele ouders, kinderen, leerkrachten en lokale sponsoren hebben 
bijgedragen aan een spetterend pleinfeest. Dit in de vorm van het bakken van taarten, het 
ondersteunen bij een activiteit, het helpen bij de op- of afbouw van het feest, het ontwerpen 
en bouwen van het spookhuis en het beschikbaar stellen van producten.  
Door alle handen en hulp hebben alle kinderen van de Klimboom kunnen genieten van een 
fantastisch pleinfeest. Het weer zat daarnaast ook nog eens mee, waardoor alle 
wateractiviteiten nog gaver werden dan dat ze in opzet al waren. 
De spetterende opbrengst komt ten goede aan boeken en muziekinstrumenten voor de 
school.  

2.10 Lief en Leed 

In bijzondere gevallen (jubilea, ziekte, afscheid e.d.) verzorgt de Ouderraad een kleine 
attentie. Ook dit jaar hebben we kaarten en bloemen verzorgd bij ziekte, afscheid en 
trouwerij. 
Vindt u als lid van de ouderraad dat wij als Ouderraad meer aandacht kunnen besteden aan 
‘lief of leed’ binnen de school? Laat het ons weten!  
U kunt ons bereiken via de mail: or@kbsklimboom.nl 

2.11 Afscheid 8e jaars 

Omdat het afscheid van groep 8 altijd na de jaarvergadering plaats vindt is dit een stukje 
over het afscheid van 2017. 
De Ouderraad verzorgt en financiert de catering bij het afscheid van groep 8. In 2017 heeft 
school ervoor gekozen om een keer iets anders te willen dan een musical. Er is gekozen voor 
een opzet, zoals het programma “de wereld draait door”, omgedoopt tot “groep 8 draait 
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door”. Hierbij werden door de kinderen van groep 8 onderling zelf groepen gevormd. En 
met hun eigen groep mochten ze een item verzorgen voor in “groep 8 draait door”. De 
invulling voor het desbetreffende item, mochten ze zelf helemaal vrij invullen. Dit zorgde 
voor een breed aanbod aan entertainment op de afscheidsavond.  Vooraf aan de avond was 
er voor de ouders koffie of thee. Tussen de stoelen, waar de ouders op zaten, stonden tafels 
gezellig gedekt met bloemen, waterkannen, bekers en schaaltjes met nootjes. In de pauze 
werden de tafels weer aangevuld. De ouders kregen ondertussen nog een kopje thee of 
koffie, met wat lekkers. Nadat “groep 8 draait door” was afgelopen, hielden de 
stamgroepleiders nog een praatje over iedere leerling. De kinderen kregen ook nog een 
aandenken van de Klimboom mee, het boek ‘Mijn schooltijd’ en natuurlijk de afscheidsfoto 
met alle 8e jaars. Na het officiële afscheid, werd er gezamenlijk nog afgesloten met een 
drankje en een hapje. Het was een zeer geslaagde avond! 
 
De leerlingen van groep 6,7 en 8 hebben ook onderling afscheid genomen tijdens een 
afscheidsuitje. Ze zijn allemaal gaan zwemmen en hebben een disco avond gehad.  

2.12 Sportmomenten 

Er vinden gedurende het schooljaar diverse buitenschoolse sportactiviteiten plaats. De  
Ouderraad heeft een bijdrage geleverd in het coördineren hiervan en een financiële bijdrage 
geleverd. 

2.13 Medezeggenschapsraad 

Ook dit schooljaar hebben Marloes en Ludo ervoor gezorgd dat de Ouderraad op de hoogte 
bleef van gebeurtenissen en zaken die besproken worden binnen de MR. Verder is er weinig 
communicatie geweest tussen de Ouderraad en de MR. Dit is niet als gemis ervaren. 

2.14 Bijdrage schoolbibliotheek 

Ieder jaar levert de ouderraad een bijdrage aan de schoolbibliotheek. Dit schooljaar is een 
bedrag van € 800 uitgegeven. Na inventarisatie van de boeken samen met de bibliotheek van 
Dronten bleek dat de leesboeken van de Klimboom de toets der tijd niet zou doorstaan. Vele 
boeken waren al zo oud dat zelfs de bibliotheek deze niet meer in zijn systeem had staan. 
Daarom heeft de Ouderraad tezamen met school een extra bedrag geïnvesteerd in 
leesboeken voor alle verschillende leesniveaus. Tijdens de weekopening in de 
Kinderboekenweek zijn alle boeken aan de leerlingen gepresenteerd. School had in de 
tussentijd een echte bibliotheek ingericht met zitzakken, hangkussen en prachtige 
boekenkasten. De klassen maken allemaal gebruik van de bibliotheek, waarin kinderen 
heerlijk relaxed een boek van hun eigen niveau en gading kunnen lezen. 
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3 Financieel 
 
In de financiële paragraaf wordt verslag gedaan omtrent de door de Ouderraad ontvangen 
inkomsten en gedane uitgaven gedurende het schooljaar 2017-2018. Tevens wordt inzicht 
verschaft in de financiële positie ultimo schooljaar 2017-2018. 
De kascommissie, bestaande uit Bas Brussaard en Joop Pol komt binnenkort bijeen om 
onderstaande gegevens te toetsen. Indien de jaarvergadering doorgang vindt zal de 
kascommissie verslag uitbrengen omtrent haar bevindingen.  

Balans en resultatenrekening per 02 juli 2018 
De cijfers worden conform het factuurstelsel verantwoord.  

 
 
Het positieve resultaat ad € 1.297,18 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De vrije 
bestedingsruimte van het eigen vermogen is gestegen tot € 2.851,54 (minimale ondergrens 
betreft € 5.000). Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat sinds dit 
schooljaar ook voor de kinderen die instromen na 01 januari een ouderbijdrage van vijftien 
euro wordt geïnd. Tevens is het begrote bedrag ad € 500 welke een nadere bestemming zou 
krijgen dit schooljaar niet besteed. Tot slot zijn de kosten voor de avond-4-daagse marginaal 
geweest, aangezien de weersomstandigheden een 4-daagse wandeltocht niet mogelijk 
maakten. 
 
De stijging van de totale balanspositie komt voornamelijk doordat het resultaat van het 
Pleinfeest op 29 juni 2018 ad € 2.260 nog niet uitgegeven is. Tevens heeft de Ouderraad 
gedurende het schooljaar 2017-2018 een aantal bijzondere baten ontvangen. Het totale 
bedrag ad € 3.856.06 is gereserveerd voor boeken en muziekinstrumenten, conform de 
doelstelling van het Pleinfeest.  

Activa 2016-2017 2017-2018 Eigen en Vreemd vermogen 2016-2017 2017-2018
Kas € 1.190,88 € 4.147,43 Eigen vermogen € 6.554,36 € 7.851,54
Giro betaalrekening € 7,63 € 4.025,90 Bestemmingsreserve € 0,00 € 3.856,06
Giro Spaarrekening € 6.711,53 € 4.808,27 Reservering schoolfeest € 519,31 € 644,31
Vooruitbetaalde bedragen € 0,00 € 0,00 Reservering etentje OR € 200,00 € 0,00
Nog te ontvangen bedragen € 323,63 € 0,00 Nog te betalen bedragen € 960,00 € 629,69

€ 8.233,67 € 12.981,60 € 8.233,67 € 12.981,60

Balans
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De ouderbijdrage bedraagt € 25 per leerling, dit bedrag is al 15 jaar gelijk gebleven! Nog 
steeds biedt het genoeg ruimte om voldoende activiteiten te organiseren voor alle kinderen 
op school. Het positieve resultaat ad € 1.297,18 is aan het eigen vermogen toegevoegd. 

Realisatie begroting schooljaar 2017-2018 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke uitgaven gedurende het schooljaar 
2017-2018 versus de begroting. 
 

 

Kosten Begroot 2017-2018 Opbrengsten Begroot 2017-2018
Sinterklaas € 1.777,00 € 1.579,62 Ouderbijdrage € 6.975,00 € 7.280,00
Kerst € 1.062,00 € 1.249,00 Ouderbijdrage school € 220,00 € 220,00
Carnaval € 150,00 € 122,09 Ontvangen rente € 40,00 € 8,27
Pasen € 733,00 € 744,15
Lentemarkt € 100,00 € 100,00
Koningsspelen € 300,00 € 312,38
Schoolfeest € 125,00 € 125,00
Avond-4-daagse € 100,00 -€ 139,83
Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00
Lief & Leed € 250,00 € 113,20
Afscheid 8ste jaars € 610,00 € 519,04
Sportmomenten € 200,00 € 200,00
Koffie & thee momenten € 0,00 € 0,00
Schoolbibliotheek € 800,00 € 812,80
Bank & portokosten € 300,00 € 273,64
Overige kosten € 200,00 € 200,00
Extra uitgave € 0,00 € 0,00

€ 6.707,00 € 6.211,09 € 7.235,00 € 7.508,27

Resultaat boekjaar € 1.297,18

Winst & verliesrekening

Begroting Realisatie Verschil Toelichting
Kosten 2017-2018 2017-2018 2017-2018
Sinterklaas € 1.277,00 € 1.224,27 € 52,73 Groepscadeau EUR 40 per klas, Surprise voor alle kinderen EUR 3

€ 500,00 € 355,35 € 144,65 Sinterklaas & pieten, boodschappen, schoencadeau, versiering
Kerst € 912,00 € 866,75 € 45,25 Diner EUR 3 per ll/docent incl retour niet besteed geld door stamgroepmoeders

€ 150,00 € 382,25 € -232,25 Boodschappen, borrel, versiering. OR onderzoekt op welke wijze borrel rendabeler kan
Carnaval € 150,00 € 122,09 € 27,91 Ballonnen en drinken
Pasen € 608,00 € 619,70 € -11,70 Ontbijt EUR 2 per ll/docent, incl retour niet besteed geld. Welpjes zaten niet in begroting

€ 125,00 € 124,45 € 0,55 Boodschappen
Pleinfeest € 100,00 € 100,00 € 0,00 OR sponsort de grabbelton, restant kosten gaan ten laste van resultaat pleinfeest
Koningsspelen € 300,00 € 312,38 € -12,38 Springkussen en boodschappen. Klimboom viert het op school
Schoolfeest € 125,00 € 125,00 € 0,00 Jaarlijkse reservering voor schoolfeest(1x / 5jaar)
Avond-4-daagse € 100,00 -€ 139,83 € 239,83 Boodschappen voor versnaperingen onderweg en opbrengst €1 per opgegeven kind
Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden
Lief & Leed € 250,00 € 113,20 € 136,80 Welkom, beterschap, baby en afscheid juffen en meesters
Afscheid 8ste jaars € 270,00 € 278,70 € -8,70 Jaarlijkse reservering voor afscheidscadeau groep 8

€ 190,00 € 112,50 € 77,50 Schoolactiviteit, jaarlijkse vaste bijdrage per leerling groep 8
€ 30,00 € 30,00 € 0,00 Schoolactiviteit bovenbouw: kosten moeten nog gemaakt worden

€ 150,00 € 97,84 € 52,16 Hapje & drankje: omvat nu 3 groepen (6,7,8): kosten moeten nog gemaakt worden 
Sportmomenten € 200,00 € 200,00 € 0,00 Vaste jaarlijkse bijdrage
Koffie & thee momenten € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden
Schoolbibliotheek € 800,00 € 812,80 € -12,80 Vaste jaarlijkse bijdrage
Bank & portokosten € 300,00 € 273,64 € 26,36 Kosten IBANC en betalingsverkeer
Overige kosten € 200,00 € 200,00 € 0,00 Jaarlijkse reservering etentje OR

€ 6.737,00 € 6.211,09 € 525,91

Realisatie begroting 2017-2018
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De totale kosten betreffen € 6.211,09. De kosten zijn met € 525,91 binnen de begroting 
gebleven. Met name het resultaat op de avond-4-daagse heeft tot dit resultaat geleid. 
Doordat de wandeltocht voor twee avonden geen doorgang kon vinden, heeft de Ouderraad 
de kosten met betrekking tot de ‘versnaperingen onderweg’ kunnen beperken. Daarnaast is 
het budget van Sinterklaas en Lief & leed niet volledig gebruikt.  

Voorstel begroting schooljaar 2018-2019 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de verhouding tussen de begroting schooljaar 2017-
2018, de realisatie schooljaar 2017-2018 en de door de Ouderraad vastgestelde begroting 
voor het schooljaar 2018-2019.  
 

 
 
De kosten liggen ten opzichte van de realisatie schooljaar 2017-2018 redelijk in lijn. De 
volgende kosten zijn ten opzichte van schooljaar 2017-2018 ruimer begroot: 

Ø Kosten afscheid groep 8 door stijging van de leerlingaantallen, komt een extra 
bovenbouwklas per schooljaar 2018-2019.  

Ø Het verder uitbreiden van de carnaval viering op school. 
Ø De Koningspelen, de Klimboom kiest er de laatste jaren voor dit feest rondom 

school te vieren. Met iets meer budget kunnen de activiteiten rondom school wat 
uitgebreid worden.  

Ø Borrel Kerst, naast de verhoging van het budget kijkt de Ouderraad in overleg 
met school naar een alternatieve invulling van deze borrel. Waarbij het gezellig 
samen zijn van ouders een van de belangrijkste uitgangspunten blijft.  
 

Begroting Realisatie Voorstel Toelichting
Kosten 2017-2018 2017-2018 2018-2019
Sinterklaas € 1.277,00 € 1.224,27 € 1.280,00 # 280 leerlingen surprise EUR 3 en groepscadeau 11 groepen x EUR 40

€ 500,00 € 355,35 € 500,00 Sinterklaas & pieten / boodschappen: Kosten inhuur Sint stijgen

Kerst € 912,00 € 866,75 € 915,00 # 305 (280 leerlingen, 25 docenten en stagiaires) diner EUR 3 p.p.
€ 150,00 € 382,25 € 200,00 Boodschappen, deels met bijdrage ouders borrel / versiering

Carnaval € 150,00 € 122,09 € 200,00 Boodschappen, versiering, FEEST Prins Carnaval uitbreiden
Pasen € 608,00 € 619,70 € 610,00 # 305 (280 leerlingen, 25 docenten en stagiaires) ontbijt EUR 2 p.p.

€ 125,00 € 124,45 € 125,00 Boodschappen
Pleinfeest € 100,00 € 100,00 € 100,00 Bijdrage aan pleinfeestactiviteit (nader te bepalen)
Koningsspelen € 300,00 € 312,38 € 350,00 Activiteiten voor kinderen uitbreiden
Schoolfeest € 125,00 € 125,00 € 125,00 Jaarlijkse reservering voor schoolfeest(1x / 5jaar)
Avond-4-daagse € 100,00 -€ 139,83 € 100,00 Bijdrage OR versnapering onderweg
Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden
Lief & Leed € 250,00 € 113,20 € 150,00 Afscheid, welkom, beterschap docenten 
Afscheid 8ste jaars € 270,00 € 278,70 € 330,00 Afscheidscadeau groep 8 (# 30 leerlingen)

€ 190,00 € 112,50 € 225,00 Schoolactiviteit groep 8, incl eten (# 30 leerlingen EUR 7,50)
€ 30,00 € 30,00 € 37,50 Afscheidsavond bovenbouw van groep 8 (ongeveer EUR 1,25 per leerling)

€ 150,00 € 97,84 € 200,00 Hapje & drankje: omvat nu 3 groepen (6,7,8): bijdrage verhogen gezien extra 
Sportmomenten € 200,00 € 200,00 € 200,00 Vaste jaarlijkse bijdrage
Koffie & thee momenten € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden
Schoolbibliotheek € 800,00 € 812,80 € 800,00 Bijdrage verhoogd om schoolbibliotheek aan te vullen
Bank & portokosten € 300,00 € 273,64 € 300,00 Kosten IBANC en betalingsverkeer
Overige kosten € 200,00 € 200,00 € 200,00 Jaarlijkse reservering etentje OR

€ 6.737,00 € 6.211,09 € 6.947,50
DOEL VOOR ZOEKEN 277,50€           

€ 7.225,00
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Bovenstaande resulteert in een bedrag ad € 277,50 waarvoor gedurende het schooljaar een 
bestemming bepaald zal worden. In welke mate er het komende jaar gebruik zal worden 
gemaakt van de vrije bestedingsruimte van het eigen vermogen zal afhangen van de actuele 
gebeurtenissen. Mochten u als ouder ideeën hebben over een leuke activiteit te organiseren 
binnen school, dan horen we die heel graag. U kunt deze mailen naar: or@kbsklimboom.nl. 
 
Marion Frizo Penningmeester Oudervereniging Katholieke Jenaplanschool de Klimboom.	


