
 

Financieel Jaarverslag van de Ouderraad 2019 - 2020 
 
 
Begroting en realisatie schooljaar 2019-2020 
 
In onderstaand overzicht kunt u zien met welke begroting we begin vorig schooljaar zijn gestart en wat de 
daadwerkelijke uitgaven zijn geweest. Er is een overschot van bijna 600 euro. Dit wordt met name veroorzaakt door 
het niet doorgaan van verschillende activiteiten als gevolg van de Corona crisis. Hieronder treft u een toelichting:  
 

- Er zijn geen kosten gemaakt voor Pasen, Koningsspelen en Goede Doelendag. Al deze activiteiten zijn 
gecanceld als gevolg van Corona; 

- Minder uitgaven aan kamp, ook vanwege Corona. Voor de groep 8-ers is een alternatief kamp (bij Juf 
Marian in de tuin!) geweest; groep 7 heeft geen kamp gehad. Hierover meer bij de ouderbijdrage; 

- De kosten voor het schoolreisje zijn hoger dan begroot. Vanwege het niet doorgaan van het kamp voor 
groep 7, zijn deze leerlingen wel mee geweest op het schoolreisje in het september; 

- Budgetoverschrijding bij de post ‘Diversen’, vanwege investeringen in servies en bestek in het kader van 
duurzaamheid, maar ook de bedanklunch voor de leerkrachten, voor hun inzet tijdens de vele 
omschakelingen in de Corona-tijd. 

 
Aparte toelichting op de ouderbijdrage: 

- Het merendeel van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald. Waarvoor heel veel dank!  
- We hebben extra ouderbijdrage ontvangen van kinderen die na de meivakantie zijn gestart op school, of in 

september, en daarom mee zijn gegaan op schoolreisje in september. Deze bijdragen die deze ouders 
hebben betaald, staat los van de te betalen ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021; 

- We hebben voor twee leerlingen, die De Klepper hebben verlaten, de kosten van het schoolreisje 
teruggestort, conform afspraak; 

- Voor de leerlingen uit groep 7 is de volledige ouderbijdrage betaald met de kosten voor kamp (65 euro). 
Voor deze leerlingen is kamp niet doorgegaan. Wel zijn ze, als tegemoetkoming, mee op schoolreisje 
gegaan in september (kosten 30 euro). Dit betekent dat zij 35 euro te veel hebben betaald. Deze kosten 
kunnen, op verzoek van de ouders, worden gecompenseerd. Dit wordt dan verrekend met de 
ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021. In de brief voor de ouderbijdrage wordt dit opgenomen. De 
keuze ligt dus bij de ouders. Wel nemen nu alvast een reservering op voor deze eventuele kosten, 
aangezien deze kosten het schooljaar 2019-2020 betreffen. Deze kosten zijn opgenomen onder de post 
‘Compensatie ouderbijdrage’.  

   

Activiteit Begroting 2019-2020 Realisatie (t/m 17 september 2020)  

Algemene ouderbijdrage  €                        5.995,00   €                        5.847,50  

AOV\Start en Einde  €                          -100,00   €                            -55,03  

Sinterklaas  €                          -750,00   €                          -658,74  

Kerstfeest  €                          -300,00   €                          -180,18  

Pasen  €                            -25,00   €                                    -    

Koningsspelen  €                            -75,00   €                                    -    

Zomerfeest  €                          -300,00   €                          -305,37  

Goede doelendag   €                            -25,00   €                                    -    

Musical/afscheid groep 8  €                          -200,00   €                          -218,75  

Schoolreis groep 1 & 2  €                          -350,00   €                          -315,86  

Schoolreis groep 3 t/m 6  €                      -1.530,00   €                      -1.810,20  

Kamp   €                      -1.235,00   €                          -461,78  

Bijdrage vader/moederkadootjes   €                          -200,00   €                                    -    

Traktatie laatste schooldag   €                          -200,00   €                                    -    

Diversen  €                          -200,00   €                          -458,61  



Afschrijving speeltoestellen  €                          -250,00   €                          -250,00  

Afschrijving outfit Sinterklaas  €                            -25,00   €                            -25,00  

Kosten Rabobank  €                          -200,00   €                          -142,44  

INKOMSTEN  €                        5.995,00   €                        5.847,50  

UITGAVEN  €                      -5.965,00   €                      -4.881,96  

COMPENSATIE OUDERBIJDRAGE   --   €                          -385,00  

SALDO  €                             30,00   €                           580,54  

 
 
Financieel overzicht 
 
Gedurende het jaar maken we ook een aantal reserveringen. Dit betekent dat we geld ‘reserveren’ voor 
toekomstige, grotere, uitgaven, zoals bijvoorbeeld speeltoestellen. Onderstaand overzicht laat zien welke gelden 
jaarlijks gereserveerd worden, de hoogte van deze bedragen per 17 september 2020, en wat we nu ‘in kas’ hebben.  
 

Financieel overzicht per 17 september 2020   

BANKSALDO € 5.162,41 

Opbrengsten Jantje Beton € 973,50 

Rabobank, aandeel in de Betuwe  € 483,73 

Reservering speeltoestellen  € 700,00 

Reservering outfit Sinterklaas  € 133,03 

TOTAAL AAN RESERVERINGEN € 2.290,26 

LIQUIDE MIDDELEN (IN KAS) € 2.872,15 

 
 

- Het banksaldo is het daadwerkelijke saldo van 5.547,41 euro, dat vervolgens verminderd is met de 
kostenreservering voor de compensatieregeling van de ouderbijdrage voor de leerlingen van groep 7; 

- Er is een Smart TV aangeschaft in verband met de zonnepanelen. De Smart TV is gekoppeld aan de 
zonnepanelen. Hiermee kunnen we aan de kinderen laten zien wanneer er energie opgewekt wordt, 
hoeveel er opgewekt wordt, hoeveel er verbruikt wordt, etc. De kosten hiervoor (922,95 euro), komen ten 
laste van de post ‘Rabobank, aandeel in de Betuwe’.  Na betaling van deze investering houden we nog 
ruim 400 euro over in deze pot; 

- Er zijn nieuwe pruiken aangeschaft voor Zwarte Pieten. De oude waren echt aan vervanging toe. Deze 
investering van 91,97 euro, komt ten laste van het postje ‘reservering outfit Sinterklaas’. 
 

Onderstaand overzicht laat zien hoe de reserveringen door de jaren heen zijn opgebouwd.  
 

 Reservering  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Opbrengsten Jantje Beton € 202,50 € 171,00 € 190,50 € 409,50 

Rabobank, aandeel in de Betuwe  € 376,65 € 620,00 € 410,03 -€ 922,95 

Reservering speeltoestellen  € 100,00 € 100,00 € 250,00 € 250,00 

Reservering outfit Sinterklaas  € 0,00 € 75,00 € 125,00 -€ 66,97 

 
  



Begroting Ouderraad 2020 - 2021 
 
Uitgaande van het aantal verwachte leerlingen in het schooljaar 2020 - 2019 én de activiteitenagenda van de 
Ouderraad voor dit schooljaar, komen we tot de volgende begroting:    
 

Activiteit Begroting 2020-2021 

Algemene ouderbijdrage  €                        6.287,50  

AOV\Start en Einde  €                            -75,00  

Sinterklaas  €                          -700,00  

Kerstfeest  €                          -300,00  

Pasen  €                            -25,00  

Koningsspelen  €                            -50,00  

Zomerfeest  €                          -300,00  

Goede doelendag   €                            -25,00  

Musical/afscheid groep 8  €                          -240,00  

Schoolreis groep 1 & 2  €                          -237,50  

Schoolreis groep 3 t/m 6  €                      -1.410,00  

Kamp   €                      -1.820,00  

Bijdrage vader/moederkadootjes   €                             75,00  

Traktatie laatste schooldag   €                          -200,00  

Diversen  €                          -200,00  

Afschrijving speeltoestellen  €                          -250,00  

Afschrijving outfit Sinterklaas  €                            -25,00  

Kosten Rabobank  €                          -200,00  

INKOMSTEN  €                        6.287,50  

UITGAVEN  €                      -5.982,50  

SALDO  €                           305,00  

 
 

 
Ouderbijdrage 2020-2021 
 
Gelet op de begroting en het bedrag dat we als Ouderraad in kas hebben, zien we geen noodzaak om de 

ouderbijdrage te wijzigen.  

Let op: 

- De eventuele compensatie van de huidige groep 8 leerlingen, zegt niets over de ouderbijdrage van 

schooljaar 2020-2021. Deze blijft ongewijzigd. Alleen worden de teveel betaalde kampkosten, op verzoek 

van de ouders, verrekend met de betaling van de ouderbijdrage voor 2020-2021; 

- De betaling van de schoolreisjes voor leerlingen die na de meivakantie zijn gestart op school, staat los van 

de ouderbijdrage voor schooljaar 202-2021. 

Samenvattend wordt de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 dan als volgt: 

Groep Ouderbijdrage 2020-2021 

1 en 2 €42,50 

3 t/m 6 €60,00 

7 en 8 €95,00 

 
 



 
In- en uitstromers 
 
Net als voorgaand schooljaar blijft het uitgangspunt gehandhaafd dat, in geval van uitstroom, de ouderbijdrage 
niet wordt gecrediteerd. Uitzondering hierbij zijn de kosten voor schoolreisje of kamp, als de leerling niet heeft 
deelgenomen.  
 
Wat betreft de instromers gaan we uit van drie periodes, dat een leerling start op De Klepper: 

1. Leerling start in de periode van september (start school) tot aan de Kerst 
2. Leerling start in de periode van na Kerst tot aan de meivakantie 
3. Leerling start in de periode van na de meivakantie tot aan de zomervakantie. 

 

Deze periodes bepalen de hoogte van de ouderbijdrage. Start een leerling pas na de Kerst, dan betaalt deze ook 

minder ouderbijdrage. In het volgende overzicht wordt deze afbouw weergegeven: 

Periode  Groep 1& 2 Groep 3 t/m 6 Groep 7 & 8  

Start in periode augustus – Kerst   € 42,50 € 60,00 € 95,00 

Start in periode na Kerst – meivakantie  € 27,50 € 45,00 € 80,00 

Start in de periode na meivakantie – zomervakantie   € 20,00 € 37,50 € 72,50 

 


