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Inleiding 
 

De vakantie staat al weer voor de deur. Daarmee is het tijd voor een terugblik op 
het afgelopen schooljaar.  
 
Ook dit jaar heeft de Oudervereniging weer meegeholpen bij verschillende 
buitenschoolse activiteiten, soms door mee te helpen bij de organisatie, soms door 
de boodschappen te doen en soms door een financiële bijdrage. Een aantal van de activiteiten waaraan 
bijgedragen is, zijn het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en de kerstborrel, carnaval, de Koningsspelen, de 
avondvierdaagse en het pleinfeest. In dit jaarverslag kunt u lezen op welke manier aan de verschillende 
activiteiten bijgedragen is door de Oudervereniging. 

 
De buitenschoolse activiteiten zijn niet mogelijk zonder hulp. Daarom wil ik hierbij van 
de gelegenheid gebruik maken alle mensen te bedanken voor hun hulp bij de 
verschillende activiteiten. Teamleden, leden van de Medezeggenschapsraad en 
Ouderraad 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 Oudervereniging de Klimboom 
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 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 woensdag 05 december was het zover. Alle kinderen stonden buiten op het schoolplein volop liedjes 
te zingen. De spanning was voelbaar, zou de goede Sint wel komen. Toen verscheen Sinterklaas op zijn 
paard, vergezeld met 3 Pieten. Het was een magisch gezicht om Sinterklaas statig bovenop Americo aan 
te zien komen over het fietspad. En dat Americo een bijzonder paard is dat wisten wij natuurlijk al, maar 
op het schoolplein liet hij aan de kinderen nog wat spectaculaire kunstjes zien. Na deze kunstjes kon 
meester Ludo, Sinterklaas en zijn Pieten welkom heten. Binnen ging het feest verder. Op het podium 
speelde de pietenband de mooiste Sinterklaas liedjes en de kinderen zongen enthousiast mee. Na dit 
feestelijke ontvangst gingen alle kinderen met de leerkrachten terug naar de klas. De Sint en Pieten 
hebben als eerste een bezoek gebracht aan de bovenbouw, die zich allemaal hadden verzameld in de 
tussenruimte. Daar konden vragen gesteld worden aan Sint en Pieten. Na het uitdelen van de 
klassencadeaus, ging alle bovenbouwers terug naar de klas om gezellig verder te gaan met hun eigen 
gemaakte surprises en gedichten. Na de bovenbouw verblijde Sint en Pieten de andere klassen 
afzonderlijk. In de klassen werd gezongen, gedanst, verhaaltjes verteld en grappen uitgehaald. 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! 
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Kerst 
 
Traditioneel werd het jaar afgesloten met de kerstmusical, het kerstdiner en de kerstborrel. De OR 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 werd de kerstmusical weer in de Ludgerus kerk gespeeld. Dit jaar 
werd die verzorgd door de kinderen van de boven bouw (de Cool Cats, de Vrolijke Flierefluiters, Crazy 
Cows en de  Chille Cheeta’s).  

Na de mooie musical gingen alle kinderen naar school voor het kerstdiner (gefinancierd door de OR). Het 
plein was mooi versiert met lampjes en ook stond er een vuurkorf bij de ingang van de school. Terwijl de 
kinderen van hun kerstdiner genoten konden de ouders genieten van een door de OR georganiseerde 
borrel. Dit tezamen met de heerlijke hapjes voorbereid door “Thuis eten & wonen” en de hulp van 
ouders tijdens de borrel waren alle ingrediënten aanwezig voor een supergezellige borrel.  

Zoals voorgaande jaren was ook dit jaar de borrel geheel gratis.  Wel was er net als vorig jaar een box 
aanwezig waarin een vrijwillige bijdrage gedoneerd kon worden, zodat een dergelijke opzet voor de 
komende jaren ook haalbaar blijft. Dit jaar hebben we naast de box via Parro een oproep gedaan wie de 
kerstborrel (al dan niet bedrijfsmatig) zou willen sponsoren en hebben we geld ingezameld met 
statiegeldbonnen. Dit alles bij elkaar heeft er weer voor gezorgd dat er een gezellige borrel kon 
plaatsvinden.  
 
Het oude jaar werd op vrijdagochtend feestelijk afgesloten met kinderchampagne en 
Nieuwjaarsrolletjes. Dit was verzorgd door de Oudervereniging. Ook heeft de Oudervereniging met hulp 
van ouders ervoor gezorgd dat de kerstversiering weer netjes opgeruimd werd voor de kerstvakantie. 
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Carnaval 

 

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 vakantie gebeurd zodat de maandag na de 
vakantie het feest gelijk kon starten. Na de vakantie zijn de laatste versiersels opgehangen. 

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 stamgroep leiders 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!! 

 

Pasen 

 

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het verdelen van het geld van het paasontbijt over de 
stamgroepen. De stamgroep ouders 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 gewerkt met een 
declaratieformulier. Op dit formulier dienen de stamgroep ouders 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 
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Koningsspelen 
  
De school heeft dit jaar weer meegedaan aan de Koningsspelen op vrijdag 12 april. De kinderen zijn deze 
dag in hun eigen klas gestart met een feestelijk Koningsontbijt. Dit geregeld door de organisatie van 
Koningsspelen, De OR zorgde ervoor dat dit ontbijt tijdig op school aanwezig was en verdeeld was over 
alle klassen. Natuurlijk startten we de Koningsspelen 2019 weer op het schoolplein zingend en dansend 
met het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen “PasaPas”. 
 
De groepen 5 t/m 8 mochten dit jaar weer meedoen op de sportvelden. Aldaar waren door de 
buurtsport coaches verschillende sport activiteiten georganiseerd op de verschillende sportcomplexen. 
De OR had voor drinken en wat lekker gezorgd voor de kinderen en voor de begeleiding. 
Alle scholen die meededen op de sportvelden sloten om 14:00 uur gezamenlijk af met “Pasapas”. 
De groepen 1 t/m 4 hadden op school allerlei verschillende spelletjes en activiteiten gedaan. De  OR had 
een springkussen geregeld en gefinancierd. De OR had ook op school voor de kinderen en begeleiders 
voor wat drinken en wat lekkers gezorgd. 
 

 

Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse viel dit jaar van 21 mei tm 24 mei. De opkomst was dit jaar 210 deelnemers. Vorig 
jaar liepen er 211 kinderen mee. 

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.  

We kijken terug op een leuk evenement. Het verliep allemaal goed. Er waren veel ouders die zich hadden 
opgegeven als leider waarvoor onze dank. 

Gelukkig zat dit jaar het weer ook mee en hebben de kinderen vier avonden met veel plezier gelopen. 
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Schoolfotograaf 

 
De Ouderraad is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse schoolfoto’s. Dit jaar is besloten 
om weer terug te gaan naar een fotograaf waar wij eerder me hebben samengewerkt, 
Fotostudio Verreijt. 
Eerdere ervaringen met deze fotograaf waren zeer positief. Tevens kwam de prijs-kwaliteit verhouding 
van deze fotograaf goed naar voren. 
We hadden keuze uit een diversiteit aan achtergronden, er werd dit jaar gekozen voor een "oude houten 
deur". 
Voor de groepsfoto is de keuze gevallen op een blokkenfoto. De originaliteit van deze groepsfoto en 
het feit dat kinderen op deze manier vaak leuker op de groepsfoto staan, sprak ons aan. 
Voor de afscheidsfoto van groep 8 hebben we gekozen voor de springfoto. 
 
Op dinsdag 11 juni was het zover, vandaag werden alle schoolfoto`s gemaakt. 
Zowel de individuele, de groepsfoto`s, de afscheid foto van groep 8 en de broertjes/ zusjes foto.  
4 fotografen waren op school aanwezig. 3 fotografen verzorgden de individuele foto`s en 1 fotograaf 
maakte de foto`s in de blokken voor de groepsfoto. 
 
Het verliep ontzettend voorspoedig, doordat er veel foto`s tegelijk gemaakt werden, hoefden kinderen 
niet lang op hun beurt te wachten en werd de onrust in de rij dus ook niet te groot. 
Het op de foto gaan in de blokken vonden de meeste kinderen ontzettend leuk en grappig, ze zijn 
allemaal erg benieuwd naar het eindresultaat van hun groepsfoto! 
 
Alle kinderen hadden prachtige kleding aan, haren gestyled en hadden er heel veel zin in. Er is van alle 
kinderen een serie foto’s gemaakt, van dichtbij tot geheel in beeld. 
Nadat alles individuele foto`s gemaakt zijn, mochten de oudste kinderen, hun jongere broertje(s) en / of 
zusje(s) uit de klas ophalen. Wat gaan ze trots op pad en vinden ze het leuk om samen in de rij te staan 
en samen op de foto te gaan. 
Om 14 uur was er de mogelijkheid om nog met een broer en/of zus van buiten de Klimboom op de foto 
te gaan. 
Hier was ook veel interesse voor, maar door het snelle werken van de fotografen, was deze wachtrij ook 
snel weggewerkt. En is iedereen aan de beurt gekomen. 
De fotografen en de ouderraad kijken heel goed terug op deze dag, hoe soepel alles is verlopen. 
Op dit moment zijn we nog in afwachting van de inlogcodes om de foto`s te kunnen inzien en te 
bestellen. 
We hopen dat ouders net zo tevreden zijn over het eindresultaat, als wij over deze dag! 
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Lief en Leed 
In bijzondere gevallen (jubilea, ziekte, afscheid e.d.) verzorgt de oudervereniging een kleine attentie. Ook 
dit jaar hebben we kaarten en bloemen verzorgd bij ziekte en overlijden om degene een hart onder de 
riem te steken.  
Vindt u als lid van de oudervereniging 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 

 

 

Afscheid 8e jaars 
Omdat het afscheid van groep 8 altijd na de jaarvergadering plaats vindt is dit een stukje over het 
afscheid van 2018. 
De OR verzorgt en financiert de catering bij het afscheid van groep 8.  

 Groep 8 liet de ouders genieten van een avond vullend programma “de klimboom draait door” 
geïnspireerd op het programma “de wereld draait 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 “de 
klimboom  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 stamgroep leiders 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.  
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Medezeggenschapsraad 
Ook dit schooljaar heeft  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. 

 

Bijdrage schoolbibliotheek 
Ieder jaar levert de oudervereniging een bijdrage aan de schoolbibliotheek. Dit schooljaar is een bedrag 
van € 450 uitgegeven. 
Hiervan zijn weer vrij lees boeken voor de verschillende leesniveaus aangeschaft. 

Pleinfeest 
 Dit jaar heeft de Ouderraad net als vorig jaar het pleinfeest georganiseerd. Voor jong en oud waren er 
diverse activiteiten; er was een zeepbaan, een grabbelton, rodeo surf, voetbal bowlen, een springkussen, 
er kon slijm gemaakt worden, het Rad van Fortuin, een stormbaan van de buursportcoach, een kraam 
van het Buitenlokaal, een spookhuis, kleuterparcours, lasergamen, 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. Met de spetterende opbrengst zal het schoolplein opgeleukt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Financieel 
 
In de financiële paragraaf wordt verslag gedaan omtrent de door de Ouderraad ontvangen 

inkomsten en gedane uitgaven gedurende het schooljaar 2018-2019. Tevens wordt inzicht 
verschaft in de financiële positie ultimo schooljaar 2018-2019. 

 
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 24 juni 2019 

 
De cijfers worden conform het factuurstelsel verantwoord.  
 

 
 
Het positieve resultaat ad € 2.263,08 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De vrije 
bestedingsruimte van het eigen vermogen is gestegen tot € 5.114,62 (minimale ondergrens 

betreft € 5.000). Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de opbrengst 
van het Pleinfeest 2019. Daarnaast heeft de OR gedurende het schooljaar 2018-2019 een 

aantal kosten weten te drukken door sponsorbijdragen. Tevens is het begrote bedrag ad € 
277,50 welke een nadere bestemming zou krijgen dit schooljaar niet besteed. Tot slot is de 
bijdrage voor deelname aan de avond-4-daagse verhoogd, waardoor deze activiteit nagenoeg 

resultaatneutraal heeft kunnen plaatsvinden. 
 

De stijging van de totale balanspositie komt voornamelijk doordat enerzijds de nog te 
betalen kampbijdrage aan De Klimboom. De OR int zowel de ouderbijdrage als de 
kampbijdrage voor het schooljaar 2018-2019. Doordat nog niet alle kampgelden ontvangen 

zijn is de kampbijdrage nog niet overgemaakt naar de Klimboom. Anderzijds is het resultaat 
van het Pleinfeest op 21 juni 2019 nog niet uitgegeven is. Het resultaat van het pleinfeest 

2019 is gereserveerd voor buitenspeelgoed, conform de doelstelling van het Pleinfeest.  

Activa 2017-2018 2018-2019 Eigen en Vreemd vermogen 2017-2018 2018-2019

Kas € 4.147,43 € 6.753,99 Eigen vermogen € 7.851,54 € 10.114,62

Giro betaalrekening € 4.025,90 € 12.824,50 Bestemmingsreserve € 3.856,06 € 3.330,24

Giro Spaarrekening € 4.808,27 € 4.809,56 Reservering schoolfeest € 644,31 € 769,31

Vooruitbetaalde bedragen € 0,00 € 176,11 Reservering etentje OR € 0,00 € 200,00

Nog te ontvangen bedragen € 0,00 € 667,64 Nog te betalen bedragen € 629,69 € 10.817,63

€ 12.981,60 € 25.231,80 € 12.981,60 € 25.231,80

Balans
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De ouderbijdrage bedraagt € 25 per leerling, dit bedrag is al 16 jaar gelijk gebleven! Nog 
steeds biedt het genoeg ruimte om voldoende activiteiten te organiseren voor alle kinderen 

op school. Het positieve resultaat ad € 2.263,08 is aan het eigen vermogen toegevoegd. 
  

Kosten Begroot 2018-2019 Opbrengsten Begroot 2018-2019

Sinterklaas € 1.780,00 € 1.665,24 Ouderbijdrage € 7.000,00 € 7.405,00

Kerst € 1.115,00 € 710,55 Ouderbijdrage school € 220,00 € 220,00

Carnaval € 200,00 € 125,30 Ontvangen rente € 5,00 € 1,29

Pasen € 735,00 € 755,36 Bijzondere bijdrage € 0,00 € 442,23

Lentemarkt € 100,00 € 100,00

Koningsspelen € 350,00 € 156,24

Schoolfeest € 125,00 € 125,00

Avond-4-daagse € 100,00 -€ 72,86

Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00

Lief & Leed € 150,00 € 284,06

Afscheid 8ste jaars € 792,50 € 451,20

Sportmomenten € 200,00 € 200,00

Koffie & thee momenten € 0,00 € 0,00

Schoolbibliotheek € 800,00 € 800,00

Bank & portokosten € 300,00 € 305,35

Overige kosten € 200,00 € 200,00

Extra uitgave € 0,00 € 0,00

€ 6.947,50 € 5.805,44 € 7.225,00 € 8.068,52

Resultaat boekjaar € 2.263,08

Winst & verliesrekening
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Realisatie begroting schooljaar 2018-2019 

 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke uitgaven gedurende het schooljaar 
2018-2019 versus de begroting. 
 

 
 
De totale kosten betreffen € 5.805,44. De kosten zijn met € 1.142,06 binnen de begroting 

gebleven. Met name het resultaat op kerst sinterklaas, de koningsspelen en de avond-4-
daagse heeft tot dit resultaat geleid. Door sponsering op verschillende activiteiten en de 
verhoging van de bijdrage van de avond-4-daagse zijn de kosten ruim binnen budget 

gebleven. 
  

Voorstel begroting 2019-2020
Begroting Realisatie Voorstel Toelichting

Opbrengsten 2018-2019 2018-2019 2019-2020

Ouderbijdrage € 7.000,00 € 7.405,00 € 7.500,00 300 leerlingen

Ouderbijdrage school  €          220,00 € 220,00  €          220,00 

Ontvangen rente  €               5,00 € 1,29  €               1,50 

Totaal opbrengsten € 7.225,00 € 7.626,29  €       7.721,50 

Begroting Realisatie Voorstel Toelichting

Kosten 2018-2019 2018-2019 2019-2020

Sinterklaas € 1.280,00 € 1.329,92 € 1.885,00 surprise bedrag verhogen tot 5 euro per leerling, groepscadeau 35 per groep

€ 500,00 € 335,32 € 400,00 Sinterklaas & pieten / boodschappen: Kosten inhuur Sint stijgen

Kerst € 915,00 € 710,55 € 975,00 # 325 ll en docenten (25)

€ 200,00 € 0,00 € 200,00 Boodschappen, deels met bijdrage ouders borrel / versiering

Carnaval € 200,00 € 125,30 € 200,00 Boodschappen, versiering, FEEST Prins Carnaval uitbreiden

Pasen € 610,00 € 600,05 € 650,00 # 325 ll en docenten (25)

€ 125,00 € 155,31 € 125,00 Boodschappen

Pleinfeest € 100,00 € 100,00 € 100,00 Bijdrage aan pleinfeestactiviteit (nader te bepalen)

Koningsspelen € 350,00 € 156,24 € 300,00 Activiteiten voor kinderen uitbreiden

Schoolfeest € 125,00 € 125,00 € 125,00 Jaarlijkse reservering voor schoolfeest(1x / 5jaar)

Avond-4-daagse € 100,00 -€ 72,86 € 100,00 Bijdrage OR versnapering onderweg

Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden

Lief & Leed € 150,00 € 284,06 € 250,00 Afscheid, welkom, beterschap docenten 

Afscheid 8ste jaars € 330,00 € 271,20 € 330,00 Afscheidscadeau groep 8 (# 30 leerlingen)

€ 225,00 € 0,00 € 225,00 Schoolactiviteit groep 8, incl eten (# 30 leerlingen EUR 7,50)

€ 37,50 € 30,00 € 37,50 Afscheidsavond bovenbouw van groep 8 (ongeveer EUR 1,25 per leerling)

€ 200,00 € 150,00 € 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 € 800,00 € 800,00 Bijdrage verhoogd om schoolbibliotheek aan te vullen

Bank & portokosten € 300,00 € 305,35 € 300,00 Kosten IBANC en betalingsverkeer

Overige kosten € 200,00 € 200,00 € 200,00 Jaarlijkse reservering etentje OR

€ 6.947,50 € 5.805,44 € 7.602,50

DOEL VOOR ZOEKEN € 277,50 119,00€           

€ 7.721,50
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Conceptvoorstel begroting schooljaar 2019-2020 

 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de verhouding tussen de begroting schooljaar 2018-
2019, de realisatie schooljaar 2018-2019 en de door de conceptbegroting voor het schooljaar 
2019-2020. Het conceptvoorstel zal in de eerstvolgende vergadering van de OR worden 

vastgesteld. 
 

 
 
De kosten liggen ten opzichte van de begroting schooljaar 2018-2019 redelijk in lijn. Omdat 
de OR nog geen zekerheid heeft verkregen over mogelijke sponsering in het schooljaar 2019-

2020 is daar in de begroting geen rekening mee gehouden. Derhalve ligt het voorstel van de 
kosten schooljaar 2019-2020 niet geheel in lijn met de realisatie van het schooljaar 2018-

2019.  
  

Voorstel begroting 2019-2020
Begroting Realisatie Voorstel Toelichting

Opbrengsten 2018-2019 2018-2019 2019-2020

Ouderbijdrage € 7.000,00 € 7.405,00 € 7.500,00 300 leerlingen

Ouderbijdrage school  €          220,00 € 220,00  €          220,00 

Ontvangen rente  €               5,00 € 1,29  €               1,50 

Totaal opbrengsten € 7.225,00 € 7.626,29  €       7.721,50 

Begroting Realisatie Voorstel Toelichting

Kosten 2018-2019 2018-2019 2019-2020

Sinterklaas € 1.280,00 € 1.329,92 € 1.885,00 surprise bedrag verhogen tot 5 euro per leerling, groepscadeau 35 per groep

€ 500,00 € 335,32 € 400,00 Sinterklaas & pieten / boodschappen: Kosten inhuur Sint stijgen

Kerst € 915,00 € 710,55 € 975,00 # 325 ll en docenten (25)

€ 200,00 € 0,00 € 200,00 Boodschappen, deels met bijdrage ouders borrel / versiering

Carnaval € 200,00 € 125,30 € 200,00 Boodschappen, versiering, FEEST Prins Carnaval uitbreiden

Pasen € 610,00 € 600,05 € 650,00 # 325 ll en docenten (25)

€ 125,00 € 155,31 € 125,00 Boodschappen

Pleinfeest € 100,00 € 100,00 € 100,00 Bijdrage aan pleinfeestactiviteit (nader te bepalen)

Koningsspelen € 350,00 € 156,24 € 300,00 Activiteiten voor kinderen uitbreiden

Schoolfeest € 125,00 € 125,00 € 125,00 Jaarlijkse reservering voor schoolfeest(1x / 5jaar)

Avond-4-daagse € 100,00 -€ 72,86 € 100,00 Bijdrage OR versnapering onderweg

Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden

Lief & Leed € 150,00 € 284,06 € 250,00 Afscheid, welkom, beterschap docenten 

Afscheid 8ste jaars € 330,00 € 271,20 € 330,00 Afscheidscadeau groep 8 (# 30 leerlingen)

€ 225,00 € 0,00 € 225,00 Schoolactiviteit groep 8, incl eten (# 30 leerlingen EUR 7,50)

€ 37,50 € 30,00 € 37,50 Afscheidsavond bovenbouw van groep 8 (ongeveer EUR 1,25 per leerling)

€ 200,00 € 150,00 € 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 € 800,00 € 800,00 Bijdrage verhoogd om schoolbibliotheek aan te vullen

Bank & portokosten € 300,00 € 305,35 € 300,00 Kosten IBANC en betalingsverkeer

Overige kosten € 200,00 € 200,00 € 200,00 Jaarlijkse reservering etentje OR

€ 6.947,50 € 5.805,44 € 7.602,50

DOEL VOOR ZOEKEN € 277,50 119,00€           

€ 7.721,50
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De volgende kosten zijn ten opzichte van de begroting schooljaar 2018-2019 ruimer begroot: 

➢ Stijging van het surprisebedrag per leerling van 3 euro naar 5 euro per leerling. 

Hierdoor hebben leerlingen iets meer ruimte om wat leuks van de Sint of elkaar 

te krijgen. 

➢ De leerlingaantallen stijgen gestaag. In de begroting is nu rekening gehouden 

met 300 leerlingen en 25 docenten, in het schooljaar 2018-2019 is begroot op 284 

leerlingen en 25 docenten. 

 

Bovenstaande resulteert in een bedrag ad € 119,= 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. 


