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Opvallendste zaken vrijwillige ouderbijdrage 
van schooljaar 2020-2021
Helaas tekende Covid-19 ook voor een groot deel het schooljaar 2020-2021. De uitgaven van de Ouderraad zagen er 
daardoor ook dit jaar anders uit dan normaal, doordat wederom met name sportdag en uitjes niet door konden gaan zoals 
gepland. Op verzoek van de school heeft de Ouderraad ingestemd met diverse alternatieve uitgaven en uiteindelijk bleef een 
beperkt overschot over. Positief was dat de inkomsten nagenoeg op pijl bleven. 

De totale inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage kwamen uit op Eur38.220,-. De ouderparticipatie in betaling van de 
vrijwillige ouderbijdrage was met 79% iets lager dan voorgaande jaren. Daarnaast is het bedrag lager, doordat er minder 
kinderen dan voorheen op school zaten.

De totale uitgaven van de OR zijn uitgekomen op Eur35.094,-. Het overschot van Eur3.126,- is aan de algemene reserves 
toegevoegd. 

Daarnaast heeft de Ouderraad op verzoek van school ingestemd met enkele extra uitgaven, zoals het extern aangeschafte, en 
Covid-19 proof, Paasontbijt voor de kinderen en bouw/knutselmaterialen voor in de klas. Ook viel de musical dit jaar duurder 
uit, dan gepland, omdat er volle prijs voor de theaterhuur betaald moest worden, waar in eerdere jaren vaak de school dit 
met vouchers betaalde of via ouderconnecties een vriendelijk prijs viel af te spreken. 



Gerealiseerde vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021

79% van max 
bijdrage



Uitgaven vrijwillige ouderbijdrage in 
schooljaar 2020-2021

De uitgaven betreffen zowel directe uitgaven als toevoegingen aan de voorzieningen. Op slide 6 staan de details van de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen.



Ter vergelijking: uitgaven vrijwillige 
ouderbijdrage in schooljaar 2019-2020

De uitgaven betreffen zowel directe uitgaven als toevoegingen aan de voorzieningen.



Ontwikkeling voorzieningen in 2020-2021
Voorzieningen dekken kosten, die niet jaarlijks voorkomen en wel binnen doelstellingen OR vallen

De toevoeging aan de voorzieningen is groot dit jaar, doordat deze bestaat uit de reguliere jaarlijkse toevoegingen (EUR 7.750) en het overschot van schooljaar 2019-2020 (EUR 10.152), dat eerder opzij 
was gezet om eventueel tegenvallende inkomsten als gevolg van Covid-19 in 2020-2021 op te vangen, aangezien dat over bleef omdat de 2020-2021 inkomsten op pijl bleven.

Naast de voorzieningen bestaat een algemene reserve, die na het schooljaar 2020-2021 Eur19.221,- bedraagt

Voorzieningen schooljaar 2020-2021

Versie: 8 okt 2021

GrootboeknummerVoorziening omschrijving Start jaar Toevoeging vanuit 2016-20176 begrotingOntrekking aan voorzieningEinde jaar

9001 Bijdrage computers 7.626 1500 9.126

9002 Hardware voor leeshoek, mediatheek, kasten 3.500 3500 968 6.032

9003 Bevo lokaal 96 96

9004 Project / uitje OB 3.957 1000 397 4.560

9005 Project / uitje MB 5.000 1250 6.250

9006 Project / uitje BB 4.000 1500 5.500

9007

9008 Schoolplein 8.500 4912 3.588

9010 Muzieklessen 0 2000 2.000

9011 Overschot OB schooljaar 19-20 door Covid beperkingen toen 2.384 549 1.835

9012 Overschot MB schooljaar 19-20 door Covid beperkingen toen 2.384 2.384

9013 Overschot BB schooljaar 19-20 door Covid beperkingen toen 2.384 2230 154

Totaal 32.679 17.902 9.057 41.524


