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1 Inleiding 
 
Het einde van het schooljaar nadert. Ook dit jaar een jaar een schooljaar waarin 
we veel hebben gemerkt van de maatregelen rondom de Covid-19 pandemie op de 
school. 
 
Doordat er veel van de reguliere activiteiten of bijdrages niet door konden gaan 
hebben wij extra ingezet op wat wel door kon gaan. Te denken valt aan de bijdrage 
bij het organiseren van activiteiten, door het verzorgen van boodschappen hierbij 
en het leveren van een financiële bijdrage bij het Sinterklaasfeest, Carnaval en de 
Paasviering. Ook heeft de oudervereniging de leerkrachten extra in het zonnetje 
gezet als waardering voor hun flexibiliteit en inzet. 
 
In dit jaarverslag kunt u lezen op welke manier de Oudervereniging haar werk doet 
voor onze kinderen. 
 
Alle activiteiten zijn uiteraard niet mogelijk zonder veel hulp. Gelukkig zijn er 
altijd ouders die een handje willen helpen en wij willen dan ook van deze 
gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken. Alle teamleden, ouders, leden 
van de medezeggenschapsraad en ouderraad bedankt voor jullie inzet! We hopen 
ook in de toekomst op jullie te mogen bouwen en voor iedereen die nog graag een 
bijdrage wil leveren staat de deur open! 
 
Ik wens iedereen een goede zomer toe in deze bijzondere tijd. Pas goed op elkaar, 
blijft gezond en tot na de zomervakantie. 
 
 
 
Maartje Kroes 
Voorzitter Oudervereniging de Klimboom 
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2 Activiteiten 

2.1 Sinterklaas 
Het Sinterklaasfeest was in 2020 anders dan andere jaren. Door de 
coronamaatregelen kon de OR deze keer niet zelf aanwezig zijn. Achter de 
schermen hebben we juist des te meer gedaan om er voor de kinderen iets moois 
van te maken. Met de versiering van de school hebben we extra uitgepakt.  
 
Daarnaast hebben we voor elk kind een eigen zakje (glutenvrije) pepernoten 
ingepakt zodat er coronaproof toch ‘gestrooid’ kon worden. Onze eigen 
fantastische Sint was er met zijn Pieten, en de kinderen hebben genoten van het 
feest op school. 
 
2.2 Kerst 
Vanwege Corona was helaas al vroegtijdig duidelijk dat ook het Kerstfeest niet 
zoals gebruikelijk kon plaatsvinden. Geen kerstmusical in de kerk en ook geen 
kerstdiner op school voor de kinderen en kerstborrel voor de ouders.  
Wel heeft de OR de school feestelijk kunnen versieren. Met een beperkt aantal 
ouders in school en mondkapjes was dit in de avonduren haalbaar. Het zag er dus 
voor de kinderen erg gezellig uit in school met kerstbomen, kerstengelen en 
kerststerren. Ook was er de cadeau-kerstboom, het initiatief van de Lady Circle. 
Voor de kinderen was er gelukkig wel een digitale kerstmusical. 
 
Het kerstdiner kon lastminute vanwege de lockdown helaas niet doorgaan. Wel 
waren er door een aantal klassenmoeders al de nodige inkopen gedaan. De gedane 
boodschappen van ruim 400 euro zijn voor het merendeel aan de voedselbank 
gedoneerd. Op deze wijze kregen de gedane boodschappen een goede plek. 
 
Ook de kinderchampagne en Nieuwjaarsrolletjes konden niet door de kinderen 
genuttigd worden tijdens de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Zodra de 
school weer openging heeft de OR alle boodschappen op de slee, al ploeterend 
door de sneeuw naar school gebracht. De champagne gekoeld en de 
vegtersrolletjes met slagroom kraakvers, klaar om onder de klassen verdeeld te 
worden. Zo hebben gedurende de eerste schoolweek na de lockdown alle kinderen 
alsnog het nieuwe jaar feestelijk ingeluid.  
 

2.3 Carnaval 
Carnaval is dit jaar in de groepen gevierd, niet groeps-doorbroken in verband met 
Corona. OR was ook niet aanwezig in verband met Corona. Normaal is er een raad 
van elf die de groepen langs gaat en worden er prijzen uitgereikt in de 
gezamenlijke hal. Alle kinderen inclusief leerkrachten waren verkleed en de 
kinderen hebben in de groepen een leuke dag gehad.  
 
Ook de “gekke-haren-dag” was weer een succes, ook al was dit vanuit huis, want 
wát hebben we een mooie creaties gezien! Leuke extra was dat meerdere klassen 
meededen aan de “gekste-haren-klas”. Super om kinderen en meesters en juffen 
zo te zien! 
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2.4 Pasen 
Dit was het tweede jaar achtereen dat er geen Pasen in de kerk gevierd kon 
worden. Door de kinderen was er wel een paasmusical gemaakt. En ook is per klas 
gezamenlijk een Palmpasen-stok versierd.  
 
Pasen werd verder in de klassen zelf gevierd. Per bouw waren er door school 
dingen georganiseerd om de kinderen toch een leuk Pasen te bezorgen. Ook al 
moesten kinderen wegens Corona zelf hun paaslunch meenemen, dit is vanuit de 
OR wel verder aangekleed / aangevuld. De kinderen in de bovenbouw kregen een 
grote paashaas. De kinderen van groep 1-5 kregen allemaal een plastic placemat 
om zelf te versieren, en waren er kleine paaseitjes om te zoeken en een groter 
paasei om te eten bij de lunch.  
 
Daarnaast waren alle klassen prachtig aangekleed met vele kleuren tulpen, om het 
lentegevoel net dat extra zetje te geven.  
 
Ook aan de kinderen met allergieën is gedacht. Zij kregen met schuimpjes gevulde 
plastic paaseieren.  

2.5 Koningsspelen 
Vanwege Corona werd dit klein gehouden en op school gevierd en gingen we dus 
niet naar de sportvelden. Wel is er een springkussen geregeld en zijn er raketjes 
geregeld voor de hele school. De kinderen hebben een super leuke en gezellige dag 
gehad. 

2.6 Avondvierdaagse 
Dit was het tweede jaar achtereen dat de avond4daagse door Corona niet door kon 
gaan. Wel is vanuit school in de nieuwsbrief de Home Edition onder de aandacht 
gebracht en zijn er heel wat kinderen die op die manier toch de avond4daagse 
hebben gelopen.  
 
Vanuit de OR hebben we wel diverse opties besproken om aan de kinderen toch een 
versnapering uit te delen. Maar gezien de strikte maatregelen en het willen 
voorkomen van groepsvorming, is dit in overleg met school niet gedaan. 

2.7 Schoolfotograaf 
Gelukkig kon de fotograaf dit jaar onze school wel weer bezoeken. Ondanks de 
geldende coronamaatregelen hebben de school en de fotografen een weg weten te 
vinden om van alle kinderen een serie individuele foto’s en een groepsfoto te 
maken. Dit jaar mochten de kinderen schitteren voor een blauwe steigermuur voor 
de individuele foto’s. De groepsfoto is dit jaar een panoramafoto geworden. 
Kinderen zijn hiervoor in kleine groepjes van ongeveer 3 kinderen gefotografeerd. 
De fotograaf heeft vervolgens al deze losse foto’s in elkaar geschoven om er een 
prachtige groepsfoto van te maken.  
 
De broerje-zusje foto’s konden dit jaar helaas geen doorgang vinden. Wel zijn de 
8ejaars met elkaar op de foto gegaan, springend op een trampoline heeft dit ook 
weer tot een prachtig resultaat geleid.   
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2.8 Pleinfeest 
Helaas kon ook het pleinfeest dit jaar niet door gaan. Wel is er nog iets leuks 
geregeld voor de kinderen tijdens de laatste week van school, op donderdag 8 juli. 
Namelijk een stormbaan waar ze per klas in een tijdsblok op kunnen, en een ijsje 
voor iedereen. Maareh, dit is voor de kinderen nog een verrassing.  
 

2.9 Afscheid groep 8 
Het afscheid van de groep 8 leerlingen zal dit jaar anders verlopen dan voorgaande 
jaren. De Coronamaatregelen lijken een fysiek samenzijn vooralsnog niet mogelijk 
te maken. In overleg met school wordt gekeken naar een alternatief afscheid. De 
OR zal een financiële bijdrage leveren aan het huidige voorstel om een 
professionele film te maken van de gemaakte musical door groep 8. Alle leerlingen 
die afscheid nemen van De Klimboom ontvangen tevens een mooi boek met 
nieuwsfeiten over hun schoolperiode en de afscheidsfoto. 
 
Daarnaast heeft de OR het mogelijk gemaakt dat de 8ste jaars onder leiding van een 
aantal ouders kunnen gaan zwemmen en daarna kunnen genieten van een 
verkoelende ijsco. Normaliter werd deze activiteit deels vanuit school 
georganiseerd en gefinancierd. Gezien het bijzondere jaar en het feit dat de 
huidige 8ste jaars hun laatste schooltijd met Coronamaatregelen hebben moeten 
doorbrengen is ervoor gekozen om deze activiteit voor deze kinderen toch mogelijk 
te maken. 

2.10 Extra voor de leerkrachten 
Vanuit de OR zijn de leerkrachten ook extra in het zonnetje gezet, als waardering 
voor hun flexibiliteit en inzet. Alle leerkrachten hebben tijdens de lockdown begin 
2021 een chocoladereep en kaartje met persoonlijke tekst ontvangen.  

2.11 Lief en Leed 
In bijzondere gevallen (jubilea, geboorte, ziekte, afscheid e.d.) verzorgt de 
oudervereniging een kleine attentie. Ook dit jaar hebben we kaarten en bloemen 
verzorgd bij geboorte, als welkom op de Klimboom en 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  

2.12 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 tussen de Ouderraad en de MR. Dit wordt niet als 
gemis ervaren. 



 

 
7 

 

2.13 Bijdrage schoolbibliotheek 
Ieder jaar levert de oudervereniging een bijdrage aan de schoolbibliotheek. Dit 
schooljaar is een bedrag van bijna 1.300 euro uitgegeven. Kinderen hebben 
verzoekjes bij hun juf en meester kunnen inleveren, zodat de bibliotheek maximaal 
aan de wensen blijft voldoen. Op deze manier blijven kinderen graag lezen en is 
het moment van het uitzoeken van een nieuw boek in de bibliotheek een feestje. 
  
Ook dit jaar heeft de OR in samenwerking met Bruna Dronten de boeken tijdens de 
Kinderboekenweek besteld. Gelukkig hadden ook heel veel ouders tijdens deze 
actieperiode een boek gekocht en de bon daarvan ingeleverd op school. Met al 
deze aankopen heeft de school een waardebon verdiend, waar we in de tweede 
helft van het schooljaar nog meer boeken voor konden uitzoeken, voor niets! 

2.14 Voetbaldoeltjes 
Tijdens het laatste pleinfeest is er geld op gehaald, waarvoor in overleg met de 
kinderen zelf is besloten dat er doeltjes op het plein komen. We zijn hier vanuit de 
OR mee bezig geweest qua offertes / plaatsing / veiligheid / beheerovereenkomst 
met de gemeente. Streven is dat dit de invulling begin schooljaar 2021/2022 
concrete vorm krijgt en gerealiseerd gaat worden.  
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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 2020-2021. 
Tevens wordt inzicht verschaft in de financiële positie ultimo schooljaar 2020-2021. 
 
De kascommissie bestaande uit Annemarie Gerrets en Edwin Hillebrand komt 
binnenkort bijeen om onderstaande gegevens te toetsen. Indien de jaarvergadering 
doorgang vindt zal de kascommissie verslag uitbrengen omtrent haar bevindingen.  

3.1 Balans en resultatenrekening per 14 juni 2021 
 
De cijfers worden conform het factuurstelsel verantwoord.  
 

 
 
Het positieve resultaat ad € 732.04 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De vrije 
bestedingsruimte van het eigen vermogen is gestegen tot € 7.944,94 (minimale 
ondergrens betreft € 5.000). Wegens de Coronacrisis zijn gedurende het schooljaar 
meerdere activiteiten komen te vervallen, terwijl andere activiteiten duurder 
werden om binnen de geldende maatregelen doorgang te kunnen vinden. De OR 
heeft het afgelopen jaar per activiteit gekeken wat haalbaar was. Om het jaar toch 
nog spetterend te eindigen is er een leuke activiteit gepland op 8 juli. Deze kosten 
waren niet begroot. Deze dag zal gefinancierd worden vanuit het vrijgevallen 
budget van activiteiten welke het afgelopen schooljaar niet door zijn gegaan.  
 
De hoogte van de balanspositie wordt voornamelijk bepaald door de nog te betalen 
kampbijdrage aan De Klimboom. De OR int zowel de ouderbijdrage als de 
kampbijdrage voor het schooljaar 2020-2021. Doordat nog niet alle kampgelden 
ontvangen zijn is de kampbijdrage nog niet overgemaakt naar de Klimboom. De 
bestemmingsreserve voor de doelen op het plein is nog niet gebruikt. Het eerdere 
initiatief blijkt nogal wat uitdagingen te kennen. In overleg met school wordt 
gekeken wat wel haalbaar is. Ideeën en mogelijkheden zijn besproken en zullen op 
korte termijn ten uitvoer worden gebracht.  
 
De Klimboom bestaat volgend jaar 25 jaar! De OR zal met school onderzoeken hoe 
we deze dag extra feestelijk kunnen maken. In november 2021 zult u hier meer 
over horen. 
 
 
 
  

Activa 2020-2021 2019-2020 Eigen en Vreemd vermogen 2020-2021 2019-2020
Kas € 3.526,79 € 4.977,99 Eigen vermogen € 12.944,94 € 12.212,90
Giro betaalrekening € 11.539,53 € 16.292,30 Bestemmingsreserve € 2.239,13 € 2.415,24
Giro Spaarrekening € 4.809,56 € 4.809,56 Reservering schoolfeest € 1.019,31 € 894,31
Vooruitbetaalde bedragen € 0,00 € 176,11 Reservering etentje OR € 600,00 € 400,00
Nog te ontvangen bedragen € 1.132,50 € 513,99 Nog te betalen bedragen € 4.205,00 € 10.847,50

€ 21.008,38 € 26.769,95 € 8.063,44 € 26.769,95

Balans
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De ouderbijdrage bedraagt € 25 per leerling, dit bedrag is al 18 jaar gelijk 
gebleven. Nog steeds biedt het genoeg ruimte om voldoende activiteiten te 
organiseren voor alle kinderen op school. De Klimboom is groeiende! Volgend jaar 
zal er gestart worden met een extra kleuterklas om aan de vraag van vele ouders 
tegemoet te komen. Dit is ook zichtbaar in de ouderbijdrage. Afgelopen jaar heeft 
de Klimboom 319 leerlingen op school mogen verwelkomen. Een aantal kinderen 
maken het schooljaar op De Klimboom niet af, omdat ze zijn verhuisd of naar een 
andere school zijn gegaan. 
 
De winst- en verliesrekening geeft inzicht in de wijze waarop de gelden afgelopen 
jaar zijn besteed. Zoals aangegeven heeft de Coronacrisis de nodige aanpassingen 
van geplande activiteiten gevraagd. Daar waar mogelijk is in samenspraak met 
school gezocht naar alternatieven. Zo heeft de OR alle stamgroepleiders in het 
zonnetje gezet, is het paasfeest extra vrolijk aangekleed en waren de paashazen 
overal in de school te vinden. Ook heeft de OR de zwemactiviteit van groep 8 
mogelijk gemaakt en ondersteunt de OR school met een financiële bijdrage om de 
alternatieve afscheidsavond van groep 8 magisch te maken. Op deze wijze hopen 
wij dat ondanks alle uitdagingen deze kinderen met een fijn gevoel afscheid 
kunnen nemen van De Klimboom. Tot slot heeft de OR in overleg met school 8 juni 
gebombardeerd tot een feestje, dan willen we met alle kinderen het jaar op een 
fantastische wijze afsluiten. Op weg naar de zomervakantie.  
 
Het positieve resultaat ad € 732,04 is aan het eigen vermogen toegevoegd. 
 
 
  

Kosten 2020-2021 2019-2020 Opbrengsten 2020-2021 2019-2020
Sinterklaas € 2.214,23 € 2.026,73 Ouderbijdrage € 7.720,00 € 7.250,00
Kerst € 581,50 € 708,49 Ouderbijdrage school € 220,00 € 220,00
Carnaval € 0,00 € 120,26 Ontvangen rente € 0,00 € 0,00
Pasen € 426,14 € 89,07 Bijzondere bijdrage € 0,00 € 0,00
Pleinfeest € 750,00 € 0,00
Koningsspelen € 185,52 € 0,00
Schoolfeest € 125,00 € 125,00
Avond-4-daagse € 0,00 € 0,00
Schoolfotograaf € 0,00 € 100,00
Lief & Leed € 279,15 € 121,36
Afscheid 8ste jaars € 883,13 € 450,00
Sportmomenten € 0,00 € 200,00
Schoolbibliotheek € 1.267,23 € 842,82
Bank & portokosten € 296,06 € 295,65
Overige kosten € 200,00 € 292,34
Extra uitgave € 0,00

€ 7.207,96 € 5.371,72 € 7.940,00 € 7.470,00

Resultaat boekjaar € 732,04 € 2.098,28

Winst & verliesrekening
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3.2 Realisatie begroting schooljaar 2020-2021 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke uitgaven gedurende het 
schooljaar 2020-2021 versus de begroting. 
 

 
 
 
De totale begrote kosten betreffen € 7.602,50. De kosten zijn met € 394,54 binnen 
de begroting gebleven. Er zijn grote verschillen te constateren tussen de begrote 
bedragen en de gerealiseerde uitgaven. Zoals reeds aangegeven hangt dit volledig 
samen met de impact van de coronamaatregelen op de geplande activiteiten. 
Gedurende het jaar heeft de OR gekeken welke activiteiten mogelijk waren binnen 
de coronamaatregelen en zijn de vrijgevallen gelden besteed aan activiteiten 
welke wel door konden gaan.  
  

Realisatie begroting 2020-2021
Begroting Realisatie Verschil Toelichting

Opbrengsten 2020-2021 2020-2021
Ouderbijdrage € 7.500,00 € 7.720,00 € 220,00

300 leerlingen * 25 euro begroot, over geheel 2020-2021 316 leerlingen op 
school gezeten.

Ouderbijdrage school € 220,00 € 220,00 € 0,00 Ouderbijdrage vanuit school
Ontvangen rente € 1,50 € 0,00 -€ 1,50

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Totaal opbrengsten  €       7.721,50 € 7.940,00

Begroting Realisatie Verschil Toelichting
Kosten 2020-2021 2020-2021
Sinterklaas € 1.885,00 € 1.682,29 -€ 202,71 Niet alle klassen hebben gebudgetteerde groepscadeau besteed

€ 400,00 € 531,94 € 131,94 Kosten zijn gestegen om aan de eisen van de Coronamaatregelen te 

Kerst
€ 975,00 € 416,73 -€ 558,27

Kerstlunch is wegens Corona komen te vervallen. Reeds gedane 
boodschappen zijn gedoneerd aan de voedselbank

€ 200,00 € 164,77 -€ 35,23
Kinderchampagne en vegtersrollen ter inluiding nieuwe jaar. Kerstborrel 
is wegens Corona komen te vervallen

Carnaval € 200,00 € 0,00 -€ 200,00 Wegens Corona is Carnaval in de groepen gevierd

Pasen
€ 650,00 € 426,14 -€ 223,86

Paaslunch is door de kinderen zelf verzorgd, OR heeft versieirng, eitjes 
en attentie voor de kinderen geregeld

€ 125,00 € 0,00 -€ 125,00 Maken van de paasstokken is wegens Corona komen te vervallen

Pleinfeest
€ 100,00 € 750,00 € 650,00

Pleinfeest is niet doorgegaan wegens Corona. Eindejaar leuke dag 
georganiseerd binnen de geldende maatregelen

Koningsspelen
€ 300,00 € 185,52 -€ 114,48

Koningsspelen zijn door alle groepen op school binnen de groepen 
gevierd

Schoolfeest € 125,00 € 125,00 € 0,00 Jaarlijkse reservering voor schoolfeest volgend jaar, 25 jarig bestaan
Avond-4-daagse € 100,00 € 0,00 -€ 100,00 A4D is wegens de Corona komen te vervallen
Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden

Lief & Leed
€ 250,00 € 279,15 € 29,15

Afscheid, welkom, beterschap docenten. Dit jaar ook bedankje aan alle 
docenten wegens inzet tijdens Corona

Afscheid 8ste jaars € 330,00 € 408,51 € 78,51 Afscheidscadeau groep 8 is duurder uitgevallen dan begroot

€ 225,00 € 374,62 € 149,62
Groep 8 activiteit (zwemmen, ijsje en afscheidseten) wegens Corona 
extra budget voor vrij gemaakt

€ 37,50 € 0,00 -€ 37,50
Disco-avond op school kan wegens de Corona maatregelen geen 
doorgang vinden

€ 200,00 € 100,00 -€ 100,00 Afscheidsavond kan wegens de maatregelen niet op school plaats vinden, 
Sportmomenten € 200,00 € 0,00 -€ 200,00 Wegens Corona geen sportactiviteiten geweest, geld niet besteed
Schoolbibliotheek € 800,00 € 1.267,23 € 467,23 Bijdrage verhoogd om wensenlijst te vervullen.
Bank & portokosten € 300,00 € 296,06 -€ 3,94 Kosten IBANC en betalingsverkeer
Overige kosten € 200,00 € 200,00 € 0,00 Jaarlijkse reservering etentje OR en overige kosten

€ 7.602,50 € 7.207,96 -€ 394,54
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3.3 Conceptvoorstel begroting schooljaar 2021-2022 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de verhouding tussen de realisatie 
schooljaar 2020-2021, de begroting schooljaar 2020-2021 en de conceptbegroting 
voor het schooljaar 2021-2022. Het conceptvoorstel zal in de eerstvolgende 
vergadering van de OR worden vastgesteld. 
 

 
 
De verwachte kosten liggen ten opzichte van de begroting schooljaar 2021-2020 
redelijk in lijn, rekening houdend met het stijgend aantal leerlingen.  
 
De volgende kosten zijn ten opzichte van de begroting schooljaar 2020-2021 
gewijzigd: 

Ø De leerlingaantallen stijgen gestaag. In het begrotingsvoorstel is nu rekening 
gehouden met 310 leerlingen en 25 stamgroepleiders. In het schooljaar 2020-
2021 was de begroting gebaseerd op 300 leerlingen en 25 stamgroepleiders. 

 
Bovenstaande resulteert in een resultaat ad €7,=. In welke mate 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. 
 

Voorstel begroting 2021-2022
Realisatie Begroting Voorstel Verschil Toelichting voorstel begroting

Opbrengsten 2020-2021 2020-2021 2021-2022
Ouderbijdrage € 7.720,00 € 7.500,00 € 8.000,00 -€ 280,00 Volgend jaar geen Woelige welpjes , extra kleuterklas - 320 ll
Ouderbijdrage school € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 0,00 Ouderbijdrage school
Ontvangen rente € 0,00 € 1,50 € 0,00 € 0,00 Ontvangen rente

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Overige baten
Totaal opbrengsten € 7.940,00 € 7.721,50 € 8.220,00 -€ 280,00

Realisatie Begroting Voorstel Verschil Toelichting voorstel begroting
Kosten 2020-2021 2020-2021 2021-2022
Sinterklaas € 1.682,29 € 1.885,00 € 1.970,00 € 287,71 # 310 leerlingen surprise EUR 5 en groepscadeau 12 groepen x EUR 35

€ 531,94 € 400,00 € 500,00 -€ 31,94 Sinterklaas / schoencadeaus / pepernoten / boodschappen: Kosten inhuur Sint stijgen
Kerst € 416,73 € 975,00 € 1.005,00 € 588,27 # 335 (310 leerlingen, 25 docenten en stagiaires) diner EUR 3 p.p.

€ 164,77 € 200,00 € 150,00 -€ 14,77 Boodschappen,  deels met bijdrage ouders borrel / versiering
Carnaval € 0,00 € 200,00 € 225,00 € 225,00 Boodschappen, versiering, FEEST Prins Carnaval uitbreiden
Pasen € 426,14 € 650,00 € 670,00 € 243,86 # 335 (310 leerlingen, 25 docenten en stagiaires) ontbijt EUR 2 p.p.

€ 0,00 € 125,00 € 150,00 € 150,00 Boodschappen paasstok etc
Pleinfeest € 750,00 € 100,00 € 100,00 -€ 650,00 Bijdrage aan pleinfeestactiviteit (nader te bepalen)
Koningsspelen € 185,52 € 300,00 € 300,00 € 114,48 Activiteiten voor kinderen op school, versnapering alle kinderen (school en sportvelden)
Schoolfeest € 125,00 € 125,00 € 125,00 € 0,00 Jaarlijkse reservering voor schoolfeest(1x / 5jaar)
Avond-4-daagse € 0,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00 Bijdrage OR versnapering onderweg
Schoolfotograaf € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden
Lief & Leed € 279,15 € 250,00 € 250,00 -€ 29,15 Afscheid, welkom, beterschap, trouwen, baby docenten 
Afscheid 8ste jaars € 408,51 € 330,00 € 350,00 -€ 58,51 Afscheidscadeau groep 8 (# 32 leerlingen)

€ 374,62 € 225,00 € 320,00 -€ 54,62 Schoolactiviteit (zwemmen / ijsje) groep 8, incl eten (# 32 leerlingen EUR 10,00)
€ 0,00 € 37,50 € 48,00 € 48,00 Afscheidsavond disco bovenbouw van groep 8 (ongeveer EUR 1,50 per leerling)

€ 100,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 Hapje & drankje afscheidsavond
Sportmomenten € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 Vaste jaarlijkse bijdrage
Schoolbibliotheek € 1.267,23 € 800,00 € 1.000,00 -€ 267,23 Bijdrage verhoogd voor jaarlijkse aanvulling nieuwe titels
Bank & portokosten € 296,06 € 300,00 € 300,00 € 3,94 Kosten IBANC en betalingsverkeer
Overige kosten € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 Jaarlijkse reservering etentje OR en overige kosten

€ 7.207,96 € 7.602,50 € 8.213,00 € 1.005,04
€ 7,00 Buffer onvoorziene kosten

€ 8.220,00


