
Verslag schooljaar 2018-2019

Overheidsbijdrage vanuit school

Vanuit Tabijn hebben wij het bedrag ontvangen.

Smeltfeest

Dit jaar heeft de Vlinder voor het eerst het smeltfeest gehouden.

Er is minder uitgegeven dan begroot.

De ouderraad heeft gezorgd voor een kleine springkussen en een popcornmachine incl. 

100 porties.

Sinterklaas

De ouderraad heeft dit jaar een nieuwe Sinterklaas met pak  gevonden, waardoor de ouderraad

geen nieuwe Sinterklaaspak heeft moeten aanschaffen.

Doordat er nog cadeautjes over waren van eerdere jaar/jaren zijn de kosten nog net binnen

budget gebleven.

Kerst

Dit jaar zijn wij binnen de begroting gebleven.

De ouderraad heeft een nieuwe grote kerstboom inclusief verlichting aangeschaft voor de hal.

De kerstboom welke in de hal stond was in oude staat en viel uit elkaar.

Tevens heeft de ouderraad nog extra kerstverlichting aangeschaft.

Dit waren lichtstrengen voor in de gang en verlichting voor de guirlande aan het plafond 

van de aula.

Carnaval

Met Carnaval zijn we binnen het budget gebleven. Ze hebben alleen biscuit, speculaas

en limonade siroop moeten aanschaffen.

Pasen

Er is dit jaar minder uitgegeven dan begroot.

Met Pasen hebben ze alleen paaseieren aangeschaft om deze te verstoppen voor de onderbouw.

Sportdag/schooltoernooi

Wij hebben dit jaar 30 aanmeldingen gekregen voor het korfbaltoernooi.

Wij hebben hiervoor 10 voetbalsokken/kousen en 10 voetbalbroeken moeten aanschaffen.

Schoolreisje

De offerte voor de bussen zijn afgegeven door Bak Alkmaar op 21-01-2019.

De ouderraad heeft in de vergadering van 23-01-2019 gesteld dat het percentage niet

betalende ouders niet boven de 15% mocht uitkomen omdat anders het financiële risico

te hoog zou worden en tevens om een statement te maken dat als er niet betaald zou

worden er ook geen schoolreisje zou worden georganiseerd.

Doordat het percentage lang boven de 15% bleef, konden de bussen pas laat worden

vastgelegd. Door deze late bestelling zijn ook de bussen duurder uitgevallen omdat

deze via een andere partij moesten worden ingehuurd.

Schoolkamp

Suzanne Pauw heeft € 120,- ontvangen van de ouderraad voor schoolkamp activiteit.



 

Laatste schooldag

Er is dit jaar besloten om het schooljaar te eindigen met een IJscowagen.

Alle leerlingen hebben een ijsje gekregen.

Lief en leed

Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van Manon Wenning. Zij was de secretraris van de

ouderraad.

Ze heeft een cadeaubon gekregen vanuit de ouderraad.

Meester Sebastiaan en juf Angela hebben een dinercadeaubon en een wenskaart 

van de ouderraad ontvangen, omdat ze gingen trouwen.

Juf Mandy heeft een bos bloemen ontvangen i.v.m. haar zwangerschap.

Omdat de kinderen van Arah naar een andere school gaan heeft zij opgezegd.

Ruta heeft aangeven om te stoppen met de ouderraad maar is wel beschikbaar om

bij festiviteiten te helpen. Zij beiden hebben een kleine attentie gekregen.

Kosten t.b.v. de ouderraad

De penningmeester heeft kopieerpapier, inkt, ordner en tabbladen aangeschaft

om de administratie te kunnen verwerken.



Budgettering 2019-2020

Inkomsten

De budgettering is opgesteld uitgaande van 207 kinderen in het schooljaar 2019-2020.

De ouderbijdrage is per dit jaar verhoogd van €40,- naar €45,-.

Het percentage niet betalende ouderbijdrage is ook dit jaar vastgesteld op 10%.

Het eigen vermogen is hoger geworden omdat het aantal betalende ouders in 2018-2019

aanzienlijk hoger is uitgevallen dan begroot vorig  jaar.

Uitgaven

Reserveringen

Omdat t.o.v. het schooljaar 2018-2019 er meer leerlingen zijn op school, is er een bedrag gereserveerd 

om extra sportkleding aan te schaffen.

Het budget voor Sinterklaas is verhoogd omdat enerzijds er meer cadeautjes moeten worden 

aangeschaft, en anderzijds deze duurder uit zullen pakken. Daarbij is het momenteel nog niet zeker of 

de nieuwe Sinterklaas met Pietermannen ook dit jaar weer present zal zijn of dat er naar wederom een 

nieuwe Sinterklaas gezocht moet worden.

Er is ruimte (zie ook Inkomsten) om ook dit jaar een schoolreisje te organiseren mits het percentage 

betalende ouders dit jaar hoog genoeg is, lees < 15%. Let op, het wel of niet door laten gaan van het 

schoolreisje zal elk jaar kritisch moeten worden bekeken door het bestuur van de OR vanwege de 

financiële risico's welke daarbij behoren.

De overige uitgaven zijn waarnodig geindexeerd naar 2019-2020.

Voor zowel de sportkleding als ook de hesjes is ook voor dit jaar weer een extra bedrag in de 

reservering opgenomen voor het t.z.t. vervangen van deze kleding waarbij het uitgangspunt is dat 

deze na 5 jaar vervangen moet worden.

Voor de kerstviering zijn er een aantal verzoeken ingediend waaronder een nieuwe kerstboom, een 5-

tal kerststallen en extra verlichting als vervanging van de huidige verlichting.


