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1 Inleiding 
 
Het einde van het schooljaar nadert. Ook dit jaar een schooljaar waarin we nog 
steeds te maken hebben gehad met de maatregelen rondom de Covid-19 pandemie 
op de school. 
 
Doordat een deel 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 hebben we dit jaar met hulp van de gemeenten Dronten voetbaldoeltjes 
kunnen plaatsen op het schoolplein met voor iedere klas een bal. Dit was een grote 
wens van veel kinderen. 
 
Een jubileumjaar waarin we als OR een extra bijdrage hebben geleverd aan de 
activiteiten die zijn georganiseerd. Ook hebben we dit schooljaar afscheid 
genomen van Ludo. In afstemming met het team hebben we als OR een bijdrage 
geleverd voor het schilderij waar alle kinderen aan hebben meegewerkt. 
 
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! 
 
Gelukkig hebben we alle activiteiten binnen het budget kunnen organiseren met 
behulp van sponsoring op de boodschappen door Albert Heijn Dronten West. Met de 
stijgende kosten van dagelijkse boodschappen hopen we dat we de ouderbijdrage 
niet hoeven te verhogen om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren. 
Komend schooljaar zullen we gebruiken om te bekijken of we dat inderdaad niet 
hoeven te doen en weer ruit kunnen komen binnen de begroting. 
 
Ik wens iedereen een goede zomer toe. 
 
 
Maartje Kroes 
Voorzitter Oudervereniging de Klimboom 
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2 Activiteiten 

2.1 Sinterklaas 

Wij hebben weer een Sinterklaasfeest gehad zoals het hoort! Zonder al te veel 
beperkingen en met Sint en Piet in school. Het was een feestje, kinderen hebben 
genoten. Sinterklaas kwam aan met Meester Ludo in een old timer. Het was even 
spannend of het allemaal ging lukken met Sint maar ook dit jaar was hij er weer 
bij. 
 
Doordat we weer iets meer samen kunnen vieren krijgen we weer echt een ‘school’ 
gevoel. Goed om te zien en we hopen dat het volgende jaar weer zo’n feest mag 
zijn! 
 

2.2 Kerst 
Vanwege Corona kon helaas ook dit jaar de kerstviering niet doorgaan zoals 
gebruikelijk. 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. Er was een 
kerstlunch op school waarbij de kinderen zich mooi hadden aangekleed. 
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 naar school gebracht. De 
champagne gekoeld en de vegtersrolletjes met slagroom kraakvers, klaar om onder 
de klassen verdeeld te worden. 

2.3 Carnaval 

Wat fijn dat we weer carnaval mochten vieren in school! Alle kinderen hebben in 
de week voor carnaval al feest gevierd door de gekke haren dag. Alle kinderen met 
gekke haren op school, heel leuk! 
 
Voorafgaand aan carnaval hebben wij de school versierd met ballonnen. Veel 
ballonnen die een echt feest gevoel oproepen. Op de dag van carnaval waren alle 
kinderen verkleed en was het groot feest in de middenruimte, fijn dat dit weer kan 
en mag! 

2.4 Pasen 

Wat fijn dat dit jaar weer een paasviering kon plaatsvinden. De ouderraad verzorgt 
hiervoor drie aspecten; de geldverdeling voor de klassen voor het Paasontbijt, de 
boodschappen voor Palmpasen en de boodschappen voor de matzes met 
druivensap. 
 



 

 
5 

 

Voor het Paasontbijt moest elke klas zelf een declaratieformulier invullen. In 
verband met vertragingen in het ontvangen van declaraties, wordt dit proces vanaf 
volgend jaar aangepast. 

2.5 Koningsspelen 

De school heeft dit jaar gelukkig weer mee kunnen doen aan de Koningsspelen op 
vrijdag 22 april. De kinderen zijn deze dag in hun eigen klas gestart met een 
feestelijk Koningsontbijt. Dit is 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 2022 weer op het 
schoolplein zingend en dansend met het Koningsspelenlied van Kinderen voor 
Kinderen. 
 
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. 
 
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. 

2.6 Avondvierdaagse 

We hebben dit jaar eindelijk weer de avondvierdaagse mogen organiseren en 
mogen lopen. Een groot sportief festijn, wat feestelijk is afgesloten op 
Meerpaalplein. 216 kinderen van de Klimboom hebben zich aangemeld om mee te 
lopen. We hadden een groot aantal hulpouders die hebben aangeboden om mee te 
lopen als begeleiders of de kinderen van versnaperingen te voorzien. Elke avond 
hebben de kinderen van de OR wat drinken en lekkers gekregen. Wat fijn dat de 
avondvierdaagse weer door mocht gaan! 

2.7 Schoolfotograaf 

Op dinsdag 26 april kwam de schoolfotograaf langs. Alle leerlingen zagen er op hun 
paasbest uit, en waren erg fotogeniek. Met 3 man sterk kwamen ze alle leerlingen 
op de foto zetten. Alles is goed verlopen. 
 
Ook de broer-zus foto's met kinderen die niet op de Klimboom zaten is heel erg 
druk bezocht. Nagenoeg alle kinderen gingen op de foto. 
 
Gezien het groeiend aantal kinderen op de klimboom zullen er volgend jaar 
waarschijnlijk 4 fotograven komen. 

2.8 Pleinfeest 

In overleg met school is het pleinfeest dit jaar niet georganiseerd. Dit gezien het 
grote aantal activiteiten dat er, nu het weer kan, georganiseerd wordt richting 
einde van het jaar. En ook de belasting die dit ouders geeft om mee te helpen.  
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Volgend jaar is de insteek om wel weer een pleinfeest te organiseren.  
 
Wel wordt er net als vorig jaar nog iets leuks geregeld voor de kinderen. Namelijk 
een stormbaan op vrijdag 1 juli  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 is dinsdag 12 juli, dus na de 
jaarvergadering. De OR verzorgt en financiert de catering bij het afscheid van 
groep 8, zowel voor de leerlingen als voor de ouders.  
 
Alle leerlingen die afscheid nemen van De Klimboom ontvangen tevens een mooi 
boek met nieuwsfeiten over hun schoolperiode en de afscheidsfoto. 
 
Het wordt vast 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 op 22 juni en hebben een disco 
avond gehad op vrijdag 10 juni. 

2.10 Jubileum – Klimboom 25 jaar 

Op donderdag 18 november bestond de Klimboom 25-jaar. Het was een echte 
feestdag, waar we ook als OR een bijdrage aan geleverd hebben. Bij een feest kan 
taart natuurlijk niet ontbreken. Daarom hebben alle kinderen en leerkrachten een 
echt grote tompouce gekregen. En ook waren er verse gebakken pannenkoeken 
voor de hele school. Wat was het in alle bouwen heerlijk smullen en genieten!  

Daarnaast waren alle bouwen en klassen versiert met (1.700!) ballonnen wat heel 
feestelijk stond.  

Alle kinderen kregen namens de OR een afgedrukte foto die gemaakt is als 25 met 
iedereen op het plein.  

Bovenstaande had niet gerealiseerd kunnen worden zonder de hulp van vele ouders 
bij het bakken van de pannenkoeken, maken van tompoucen voor de kinderen met 
allergieën en het opblazen/knopen van de ballonnen. Nogmaals dank daarvoor! 

Het plan is om in september/oktober 2022 het jubileum-jaar af te sluiten met een 
schoolreisje met heel de school. Hierover volgt later meer informatie.  

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  

mailto:or@kbsklimboom.nl
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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. 

2.13 Bijdrage schoolbibliotheek 

Ieder jaar levert de oudervereniging een bijdrage aan de schoolbibliotheek. Dit 
schooljaar is er ter waarde van 1.000 euro aan boeken gekocht. Kinderen hebben 
hun boekenwensen kunnen inleveren bij de stamgroepleider. Op deze manier blijft 
de bibliotheek zo goed mogelijk aan de wensen van de kinderen voldoen en is elk 
bezoek aan de bibliotheek een feestje. 
  
Ook dit jaar heeft de OR in samenwerking met de Bruna Dronten de boeken tijdens 
de Kinderboekenweek besteld. Ook veel ouders hebben gehoor aan de oproep 
gegeven dat wanneer ze een kinderboek gingen kopen in de kinderboekenweek, dit 
te doen bij de Bruna. Alle bestedingen door ouders en de OR hebben geresulteerd 
in een waardebon, waarvoor in de tweede helft van het jaar nog meer boeken zijn 
uitgezocht, voor niets!  

2.14 Voetbaldoeltjes 

In december 2021 zijn de voetbaldoeltjes geplaatst en is de basket verplaatst. Dit 
is financieel mogelijk gemaakt vanuit het budget van het pleinfeest van een aantal 
jaar geleden, het gratis plaatsen door de gemeente en een financiële bijdrage 
vanuit school.  
 
Ook was er nog budget voor ballen voor elke klas.  
 
Van de doeltjes wordt al met veel plezier gebruik van gemaakt door de kinderen.  
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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 2021-2022. 
Tevens wordt inzicht verschaft in de financiële positie ultimo schooljaar 2021-2022. 
 
De kascommissie bestaande uit Annemarie Gerrets en Edwin Hillebrand is op 13 juni 
bijeengekomen om onderstaande gegevens te toetsen. Hier zijn geen bevindingen 
uit naar voren gekomen. Indien de jaarvergadering doorgang vindt zal de 
kascommissie verslag uitbrengen omtrent haar bevindingen.  
 

3.1 Balans en resultatenrekening per 12 juni 2022 

 
De cijfers worden conform het factuurstelsel verantwoord.  
 

 
 
Het positieve resultaat ad € 458,61 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De vrije 
bestedingsruimte van het eigen vermogen is gestegen tot € 8.403,55 (minimale 
ondergrens betreft € 5.000). Corona heeft ook dit jaar zijn invloed gehad op de 
activiteiten welke georganiseerd zijn. Dit is met name zichtbaar geworden tijdens 
de kerst. Het traditionele kerstdiner kon niet doorgaan. De stamgroepleiders 
hebben hier met hun klassen een alternatieve invulling aan gegeven.   
 
Vorig schooljaar hebben we het jaar spetterend afgesloten met een leuke 
activiteit. Ook dit jaar zullen we dit weer een heerlijke dag op het springkussen 
aangevuld met ijsjes gaan organiseren. Deze dag zal gefinancierd worden vanuit 
het vrijgevallen budget van activiteiten welke het afgelopen schooljaar niet, of in 
afgeslankte vorm door zijn gegaan.  
 
De hoogte van de balanspositie wordt voornamelijk bepaald door het Eigen 
vermogen. De OR wilde dit jaar een uitje voor de hele school organiseren, ook 
omdat de school dit jaar 25 jaar bestaat. In overleg met school is ervoor gekozen 
dit begin volgend schooljaar te doen.  
 
De OR int zowel de ouderbijdrage als de kampbijdrage voor het schooljaar 2021-
2022. De nog te betalen bedragen bestaat voornamelijk kampbijdragen welke nog 
niet betaald zijn. Dit jaar zijn voetbaldoelen voor op het schoolplein gekocht. De 
bestemmingsreserve was hiervoor niet toereikend. Restant is ten laste van het 
resultaat geboekt. Hiermee is een wens van heel veel kinderen van De Klimboom in 
vervulling gegaan. 
 

Activa 2021-2022 2020-2021 Eigen en Vreemd vermogen 2021-2022 2020-2021

Kas € 3.377,89 € 3.526,79 Eigen vermogen € 13.403,55 € 12.944,94

Giro betaalrekening € 6.931,60 € 11.539,53 Bestemmingsreserve € 0,00 € 2.239,13

Giro Spaarrekening € 4.809,56 € 4.809,56 Reservering schoolfeest € 125,00 € 1.019,31

Vooruitbetaalde bedragen € 0,00 € 0,00 Reservering etentje OR € 400,00 € 600,00

Nog te ontvangen bedragen € 875,00 € 1.132,50 Nog te betalen bedragen € 2.065,50 € 4.205,00

€ 15.994,05 € 21.008,38 € 15.994,05 € 21.008,38

Balans
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De Klimboom bestond dit jaar 25 jaar! De OR heeft aan de feestelijke dag in 
november een heerlijke bijdrage geleverd door de dag feestelijk te starten met 
een echte tompouce. Tijdens de filmmiddag was er drinken en popcorn, het echte 
bioscoopgevoel was gecreëerd. Tevens lagen alle klassen vol met ballonnen. Een 
heus feest. Alle kinderen hebben daarnaast een foto ter nagedachtenis aan deze 
heugelijke dag ontvangen. 
 

 
 
De ouderbijdrage bedraagt € 25 per leerling, dit bedrag is al 19 jaar gelijk 
gebleven. Wel hebben we gemerkt dat dit budget steeds uitdagender wordt om alle 
activiteiten te organiseren. Aangezien het eigen vermogen nu nog voldoende buffer 
biedt blijft de ouderbijdrage ook voor komend schooljaar € 25 per leerling. 
 
De Klimboom is groeiende! Dit is ook zichtbaar in de ouderbijdrage. Afgelopen jaar 
heeft de Klimboom 321 leerlingen op school mogen verwelkomen. Gedurende het 
jaar blijven er fluctuaties plaats vinden in leerlingaantallen, door kinderen die 
verhuizen of naar een andere school gaan. En zo zijn er ook kinderen die 
gedurende het jaar instromen doordat ze in Dronten zijn komen wonen of de 
leeftijd hebben bereikt om naar school te mogen. 
 
De winst- en verliesrekening geeft inzicht in de wijze waarop de gelden afgelopen 
jaar zijn besteed. Zoals aangegeven heeft de Coronacrisis aanpassingen van 
geplande activiteiten gevraagd. Daar waar mogelijk is in samenspraak met school 
gezocht naar alternatieven. Schooljaar 2021-2022 was wederom een Coronajaar. 
Kijkend naar de bestedingen heeft de OR een vergelijkbare weg gekozen om ook dit 
schooljaar tot een feestje te maken, waar kinderen hebben kunnen genieten en 
mogen vieren. Vanuit de OR hopen we dat we volgend jaar alle activiteiten 
traditiegetrouw weer kunnen en mogen laten doorgaan. 
Het positieve resultaat ad € 458,61 is aan het eigen vermogen toegevoegd.  

Kosten 2021-2022 2020-2021 Opbrengsten 2021-2022 2020-2021

Sinterklaas € 2.239,20 € 2.214,23 Ouderbijdrage € 7.845,00 € 7.720,00

Kerst € 593,86 € 581,50 Ouderbijdrage school € 220,00 € 220,00

Carnaval € 189,38 € 0,00 Ontvangen rente € 0,00 € 0,00

Pasen € 832,87 € 426,14 Bijzondere bijdrage € 512,25 € 0,00

Pleinfeest € 250,00 € 750,00

Koningsspelen € 253,14 € 185,52

Schoolfeest € 125,00 € 125,00

Avond-4-daagse € 98,75 € 0,00

Schoolfotograaf -€ 20,00 € 0,00

Lief & Leed € 340,54 € 279,15

Afscheid 8ste jaars € 918,00 € 883,13

Sportmomenten € 200,00 € 0,00

Schoolbibliotheek € 1.000,76 € 1.267,23

Bank & portokosten € 362,29 € 296,06

Overige kosten € 734,85 € 200,00

Extra uitgave € 0,00

€ 8.118,64 € 7.207,96 € 8.577,25 € 7.940,00

Resultaat boekjaar € 458,61 € 732,04

Winst & verliesrekening
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3.2 Realisatie begroting schooljaar 2021-2022 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke uitgaven gedurende het 
schooljaar 2021-2022 versus de begroting. 
 

 
 
 
De totale begrote kosten betreffen € 8.213,=. De kosten zijn met € 94,36 binnen de 
begroting gebleven. Zoals eerder aangegeven is de impact van de 
Coronamaatregelen met name zichtbaar in de geplande kerstactiviteiten. Aan het 
einde van het schooljaar organiseert de OR een spetterende spring-tot-je-niet-
meer-kan-dag, deze kosten zijn verantwoord onder het pleinfeest. Daarnaast is de 
aanvullende bijdrage aan de voetbaldoelen verantwoord onder de overige kosten.  
  

Realisatie begroting 2021-2022
Begroting Realisatie Verschil Toelichting

Opbrengsten 2021-2022 2021-2022

Ouderbijdrage € 8.000,00 € 7.845,00 -€ 155,00

300 leerlingen * 25 euro begroot, over geheel 2021-2022 321 leerlingen op 

school gezeten: Verhouding latere instroom groter, betalen minder OB

Ouderbijdrage school € 220,00 € 220,00 € 0,00 Ouderbijdrage vanuit school

Ontvangen rente € 0,00 € 0,00 € 0,00

Overige baten € 0,00 € 512,25 € 512,25

Totaal opbrengsten € 8.220,00 € 8.577,25

Begroting Realisatie Verschil Toelichting

Kosten 2021-2022 2021-2022

Sinterklaas € 1.970,00 € 1.851,49 -€ 118,51 Nagenoeg volledige budget is besteed aan groepscadeau's

€ 500,00 € 387,71 -€ 112,29 Schoencadeaus, pepernoten en Sinterklaas

Kerst

€ 1.005,00 € 491,63 -€ 513,37

Kerstlunch is wegens Corona komen te vervallen. Juffen en meesters 

hebben zelf boodschappen gedaan voor de eigen klassen. Budget niet 

geheel besteed.

€ 150,00 € 102,23 -€ 47,77
Kinderchampagne en vegtersrollen ter inluiding nieuwe jaar. Kerstborrel 

is wegens Corona komen te vervallen

Carnaval € 225,00 € 189,38 -€ 35,62 Boodschappen carnaval en versiering

Pasen € 670,00 € 629,90 -€ 40,10 Paaslunch

€ 150,00 € 202,97 € 52,97
Boodschappen voor de versieing van de paasstokken zijn hoger 

uitgevallen

Pleinfeest € 100,00 € 250,00 € 150,00 Pleinfeest is niet doorgegaan. Eindejaar leuke dag georganiseerd.

Koningsspelen
€ 300,00 € 253,14 -€ 46,86 Boodschappen tijdens de Koningsspelen

Schoolfeest € 125,00 € 125,00 € 0,00 Jaarlijkse reservering voor schoolfeest volgend jaar, 25 jarig bestaan

Avond-4-daagse € 150,00 € 98,75 -€ 51,25 Boodschappen tijdens A4D

Schoolfotograaf € 0,00 -€ 20,00 -€ 20,00 Geen kosten aan verbonden

Lief & Leed
€ 250,00 € 340,54 € 90,54

Afscheid, welkom, beterschap docenten. Afgelopen jaar veel nieuwe 

docenten gestart op De Klimboom 

Afscheid 8ste jaars € 350,00 € 350,00 € 0,00 Afscheidscadeau groep 8

€ 320,00 € 320,00 € 0,00 Schoolactiviteit BoBo afscheid groep 8

€ 48,00 € 48,00 € 0,00 Afscheidsavond BoBo disco

€ 200,00 € 200,00 € 0,00 Hapje en drankje tijdens 'groep 8 draait door'

Sportmomenten € 200,00 € 200,00 € 0,00 Bijdrage aan de sportactiviteiten buiten school georganiseerd 

Schoolbibliotheek € 1.000,00 € 1.000,76 € 0,76 Bijdrage aan de schoolbibliotheek

Bank & portokosten € 300,00 € 362,29 € 62,29 Kosten IBANC en betalingsverkeer nemen toe

Overige kosten
€ 200,00 € 734,85 € 534,85

Voetbaldoelen op schoolplein konden niet volledig bekostigd worden uit 

de bestemmingsreserve. Jaarlijkse reservering etentje OR.

€ 8.213,00 € 8.118,64 -€ 94,36

€ 7,00

€ 8.220,00
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3.3 Conceptvoorstel begroting schooljaar 2022-2023 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de verhouding tussen de realisatie 
schooljaar 2021-2022, de begroting schooljaar 2021-2022 en de conceptbegroting 
voor het schooljaar 2022-2023. Het conceptvoorstel zal in de eerstvolgende 
vergadering van de OR worden vastgesteld. 
 

 
 
De verwachte kosten liggen ten opzichte van de begroting schooljaar 2021-2022 
redelijk in lijn. 
 
Bovenstaande resulteert in een negatief resultaat ad € 171,=. 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 2022-2023
Realisatie Begroting Voorstel Verschil Toelichting voorstel begroting

Opbrengsten 2021-2022 2021-2022 2022-2023 Begroting

Ouderbijdrage € 7.845,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 Volgend jaar 13 klassen en Woelige welpjes - 320 ll

Ouderbijdrage school € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 0,00 Ouderbijdrage school

Ontvangen rente € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ontvangen rente

Overige baten € 512,25 € 0,00 € 0,00 Overige baten

Totaal opbrengsten € 8.577,25 € 8.220,00 € 8.220,00 € 0,00

Realisatie Begroting Voorstel Verschil Toelichting voorstel begroting

Kosten 2021-2022 2021-2022 2022-2023

Sinterklaas € 1.851,49 € 1.970,00 € 2.000,00 € 30,00 # 310 leerlingen surprise EUR 5 en groepscadeau 13 groepen x EUR 35

€ 387,71 € 500,00 € 500,00 € 0,00 Sinterklaas / schoencadeaus / pepernoten / boodschappen: Kosten inhuur Sint stijgen

Kerst € 491,63 € 1.005,00 € 1.005,00 € 0,00 # 335 (310 leerlingen, 25 docenten en stagiaires) diner EUR 3 p.p.

€ 102,23 € 150,00 € 150,00 € 0,00 Boodschappen,  deels met bijdrage ouders borrel / versiering

Carnaval € 189,38 € 225,00 € 225,00 € 0,00 Boodschappen, versiering, FEEST Prins Carnaval uitbreiden

Pasen € 629,90 € 670,00 € 670,00 € 0,00 # 335 (310 leerlingen, 25 docenten en stagiaires) ontbijt EUR 2 p.p.

€ 202,97 € 150,00 € 200,00 € 50,00 Boodschappen paasstok etc

Pleinfeest € 250,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 Bijdrage aan pleinfeestactiviteit (nader te bepalen)

Koningsspelen € 253,14 € 300,00 € 300,00 € 0,00 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 € 98,75 € 150,00 € 150,00 € 0,00 Bijdrage OR versnapering onderweg

Schoolfotograaf -€ 20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Geen kosten aan verbonden

Lief & Leed € 340,54 € 250,00 € 250,00 € 0,00 Afscheid, welkom, beterschap, trouwen, baby docenten 

Afscheid 8ste jaars € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 0,00 Afscheidscadeau groep 8 (# 32 leerlingen)

€ 320,00 € 320,00 € 340,00 € 20,00 Schoolactiviteit (zwemmen / ijsje) groep 8, incl eten (# 34 leerlingen EUR 10,00)

€ 48,00 € 48,00 € 51,00 € 3,00 Afscheidsavond disco bovenbouw van groep 8 (ongeveer EUR 1,50 per leerling)

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 Hapje & drankje afscheidsavond

Sportmomenten € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 Vaste jaarlijkse bijdrage

Schoolbibliotheek € 1.000,76 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 Bijdrage verhoogd voor jaarlijkse aanvulling nieuwe titels

Bank & portokosten € 362,29 € 300,00 € 350,00 € 50,00 Kosten IBANC en betalingsverkeer

Overige kosten € 734,85 € 200,00 € 225,00 € 25,00 Jaarlijkse reservering etentje OR en overige kosten

€ 8.118,64 € 8.213,00 € 8.391,00 € 178,00

-€ 171,00 Mogelijk negatief resultaat ten laste van het eigen vermogen

€ 8.220,00

mailto:or@kbsklimboom.nl

