
 

 

Financieel jaaroverzicht 2020-2021    

 

We kregen een aantal vragen over wat er met uw ouderbijdrage, zwembusbijdrage en 

schoolreisbijdrage is gebeurd. Dat leggen we graag aan u uit.  

Ouderbijdragen  

Op 1 oktober 2020 hadden we 426 kinderen ingeschreven staan op ons kindcentrum in de groepen 1 

t/m 8. We hebben de begroting voor de ouderbijdragen voor het hele jaar gebaseerd op 426 x €30,00 

= €12.780,00. Op 5 juli hebben we bekeken wat er daadwerkelijk overgemaakt is. Er is in totaal voor 

197 kinderen een bijdrage overgemaakt. Dat betekent dat we €5.910,00 hebben binnengekregen. De 

ervaring van afgelopen jaren leert ons dat we er van uit moeten gaan dat ongeveer 10 ouders geen 

ouderbijdragen kunnen of willen betalen. Hier houden we rekening mee. Met het verschil van dit jaar 

(€6870) hebben we geen rekening gehouden en we hebben dus een probleem. Er is namelijk wel 

geld uitgegeven. De eventmanagers hebben hieronder een overzicht opgesteld van het begrootte 

bedrag en het uitgegeven bedrag.  

Kinderboekenweek  

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 hadden we een budget van €600,00 te besteden. Als 

eventmanagers hebben we hiervoor een opening verzorgd voor alle groepen met diverse 

activiteiten. We hebben hiervoor een groot greenscreen met statief & een app aangeschaft. Zo 

konden de kinderen op de foto als Rembrandt van Rijn en geeft dit mooie mogelijkheden voor in de 

toekomst. De kosten hiervoor waren +/- 130 euro. Ook hebben we alle kinderen van ons 

kindcentrum een zakje chips en drinken gegeven (+/- 180 euro), welke eigenlijk bestemd waren voor 

het boekenbal. Dit kon helaas geen doorgang vinden. Tijdens de Kinderboekenweek hebben we 

prijzen gekocht voor de prijswinnaars van de kleur-/teken-/voorleeswedstrijden. Voor 19 groepen 

kwam dit op ongeveer 100 euro. Tot slot hebben we van het restantbedrag nog boeken aangeschaft 

bij boekhandel Marius. De boeken zijn vervolgens verdeeld onder alle klassen om de leesbevordering 

te vergroten.  

Sinterklaas  

Voor Sinterklaas 2020 hadden we een budget van €1650 te besteden. Ter voorbereiding van 

Sinterklaas schaffen we als kindcentrum een lespakket aan passend bij het te volgen avontuur van de 

Sint. Dit bedraagt 35 euro. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de nieuwe look van de pieten. 

Schmink & pruiken zijn hiervoor aangeschaft. Dit kwam neer op +/- 130 euro. Alle kinderen van ons 

kindcentrum hebben hun schoen mogen zetten. Iedereen kreeg hier een klein presentje voor terug. 

De onderbouwgroepen kregen een horlogearmbandje en de andere groepen een bouwpakket. De 

kosten hiervoor waren +/- 730 euro. Daarnaast is er ook strooigoed aangeschaft voor de 



pietenmiddagen, het schoentje zetten en de aankomst van de Sint en zijn pieten. De kosten hiervoor 

waren +/- 220 euro. Alle groepen hebben daarnaast budget gekregen om een groepscadeau uit te 

zoeken. Iedere groep heeft hiervoor +/- 20 euro gekregen. In totaal is dat 400 euro. Als bedankje 

voor het bezoek van de goedheiligman en de pieten hebben we een kleinigheidje gegeven.  

Kerst  

Voor Kerst 2020 hadden we een budget van €1000 te besteden. Doordat de viering dit onderwijsjaar 

helaas niet door kon gaan, hebben we een ‘Welkom terug’ lunch ervan gemaakt. De kosten hiervoor 

waren €1100 euro. Alle kinderen kregen een lunchbox met allerlei beleg en broodjes apart verpakt.  

Pasen  

Voor Pasen 2021 hadden we een budget van €1200 euro te besteden. Om de eenzame ouderen een 

hart onder de riem te steken hebben we de kinderen gevraagd een kaart te maken. De 20 groepen 

hebben een symbolisch bedrag van €10 euro gekregen om een paasattentie aan de kinderen mee te 

geven. Hierdoor hebben we in totaal maar 200 euro gebruikt. Het overige bedrag is doorgeschoven 

naar het afsluitingsfeest op vrijdag 9 juli. Hiervoor hebben we lekker met elkaar patat kunnen eten.  

Koningsspelen  

Voor de Koningsspelen 2021 hadden we een budget van €550. We hebben hiervoor verschillende 

activiteiten besteld. Zo hebben de midden- en bovengroepen een potje lasergamen gedaan in de 

sporthal. Kosten €185 euro. Ook hebben we een dansworkshop verzorgd van So Dance. De kosten 

hiervoor waren €250 euro. De kinderen hebben daarnaast allemaal een ijsje gekregen. De kosten 

hiervoor waren +/- €100 euro. Tevens hadden we deze dag hele toffe springkussens gesponsord 

gekregen.  

Excursies  

Iedere groep mag voor ons vak Samen op Aarde een excursie regelen voor €195 euro per groep. Door 

corona was dit op vele vlakken lastig. Hierdoor hebben de groepen een les/persoon naar school 

gehaald passend bij het desbetreffende thema. De groepen 1 & 2 hebben een heuse imker op school 

gehad en hebben gekeken naar een theatervoorstelling over een vlinder. De groepen 3 hebben circus 

Rotjeknor gevraagd om te komen. De groepen 5,7 en 8 hebben een virtuele wereld ontworpen en 

hebben deze mogen bewonderen door middel van een VR-bril. De groepen 6 hebben een romein in 

de klas gehad van het Archeon. Deze activiteiten krijgen wij gesponsord door een anonieme sponsor. 

Hier zijn we heel blij mee!  

Afscheid groep 8  

De groepen 8 hadden voor het afscheid €1700 euro te besteden. De huur van Cascade bedraagt 

€785,00, de musical zelf €100,00. Het geluid wordt voor ons verzorgd voor het totaalbedrag van 

€250,00. Als afsluitend uitje zijn we met de kinderen naar Splash gegaan. Totale kosten €384. De 

livestream die we laten verzorgen i.v.m. de coronamaatregelen worden door het kindcentrum 

betaald en worden niet mee genomen in de ouderbijdagen. De verwachting is dat we volgende week 

nog wat klein materiaal moeten aanschaffen om de laatste puntjes op de i te zetten. Hiervoor 

budgetteren we €175,00.  

Bibliotheek  



Voor de leesbevordering staat een bedrag van €500 euro begroot. In januari 2021 hebben we een 

grote hoeveelheid tweede hands boeken kunnen aanschaffen voor 350 euro. Het resterende bedrag 

wordt nog opgemaakt door de leescoördinator.  

Afsluitingsfeest  

Er is €1150 euro begroot. Hiervan worden activiteiten georganiseerd. Zo hebben we een disco en een 

spel vanuit het theaterhuis kunnen regelen. Normaal zijn er tevens inkomsten vanuit het eten en 

drinken tijdens het eindejaarsfeest. Vorig jaar en dit onderwijsjaar is dat helaas nog niet mogelijk. 

Normaal spaart de OR hiermee geld voor leuke spullen/attributen. Zoals eerder vernoemd is de patat 

extra doordat we bij Pasen geld hebben kunnen doorschuiven. 


