
OuderRaad toelichting besteding 
vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020



Opvallendste zaken vrijwillige ouderbijdrage 
van schooljaar 2019-2020
2019-2020 begon als een gewoon schooljaar en toen veranderde in het voorjaar van 2020 Covid-19 ook alles rond school. 

Door Covid-19 konden vele geplande activiteiten in het voorjaar niet doorgaan. De uitgaven van de Ouderraad kwamen er 

daardoor anders uit te zien. Uiteindelijk bleef er geld over dit jaar, doordat geplande uitgaven zoals de sportdag en uitjes van 

de verschillende bouwen niet doorgingen. 

De totale inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage kwamen uit op Eur42.126,-. De ouderparticipatie in betaling van de 

vrijwillige ouderbijdrage was met 82% nagenoeg conform begroting.

De totale uitgaven van de OR zijn uitgekomen op Eur31.974,-. De Ouderraad heeft besloten het overschot van Eur10.152,-

opzij te zetten voor als de inkomsten van het schooljaar 2020-2021 tegen zouden vallen, als gevolg van de Covid-19 

omstandigheden.

Daarnaast heeft de Ouderraad op verzoek van school ingestemd met enkele extra uitgaven, zoals extra boeken voor de 

bibliotheek en aanvullingen voor de buitenspeelmanden.



Gerealiseerde vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020

82% van max 
bijdrage



Uitgaven vrijwillige ouderbijdrage in 
schooljaar 2019-2020

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 2018-2019

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



Ontwikkeling voorzieningen in 2019-2020
Voorzieningen dekken kosten, die niet jaarlijks voorkomen en wel binnen doelstellingen OR vallen

Naast de voorzieningen bestaat een algemene reserve, die na het schooljaar 2019-2020 Eur16.094,- bedraagt

Voorzieningen schooljaar 2019-2020

Versie: 3 dec 2020

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

9001 Bijdrage computers 6.126 1500 7.626

9002 Hardware voor leeshoek, mediatheek, kasten 3.000 500 3.500

9003 Bevo lokaal 2.500 2404 96

9004 Project / uitje OB 2.957 1000 3.957

9005 Project / uitje MB 4.000 1000 5.000

9006 Project / uitje BB 3.500 500 4.000

9007 Eenmalige uitgave kerstversiering 2.000 2000 0

9008 Schoolplein nav verkoop/MR actie 8.500 8.500

9009 Gordijnen kleine gymzaal 1.309 1309 0

Totaal 33.892 4.500 5.713 32.679


