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Verslag van de ouderraad  
schooljaar 2021 - 2022 

  

De belangrijkste taak van de Ouderraad (OR) is het bevorderen van het contact tussen school en 
ouders. De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten zoals Sinterklaas, 
kerst, carnaval en schoolreis.  
  
De samenstelling (2021-2022) 

• Voorzitter:   Karin 
• Vice-voorzitter:  Jo-Ellen 
• Secretaris:  Wieteke 
• Penningmeester: Marcel  
• Leden:                   Monique  

Louanne 
Kim 

 Henriëtte 
 Louanne 

Charmaine  
 
Bij aanvang (en in de loop) van het schooljaar 2021-2022 zijn Henriëtte, Wieteke, Charmaine en 
Monique toegetreden tot de ouderraad. Aan het einde van dit schooljaar hebben we binnen de 
ouderraad afscheid genomen van Kim en Monique. Wieteke heeft de taken als secretaris op zich 
genomen. Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 zijn de volgende leden tot de ouderraad 
toegetreden: Claudia en Sylvia. 
 
Vergaderingen: 
De OR komt ongeveer één keer in de twee maanden bijeen. Deze vergaderingen worden bijgewoond 
door de directeur van de school. De notulen van de OR-vergaderingen worden, na goedkeuring, op 
de site van de school geplaatst. 
 
Aan het begin van het schooljaar wordt onder andere verslag gedaan van de besteding van de 
vrijwillige bijdrage en wordt de nieuwe begroting ter goedkeuring bekend gemaakt. 
 
Middelen: 
De ouderraad heeft de volgende middelen ter beschikking: 

• vrijwillige ouderbijdrage;  

• de bijdrage voor het schoolreisje. 
 

Activiteiten: 
De ouderraad ondersteunt bij de volgende activiteiten: 

• Sinterklaasviering; 

• Kerstactiviteit;  
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• Carnaval; 

• Paasviering; 

• Ondersteuning Open Dag; 

• Schoolfotograaf; 

• Schoolreisje groepen 1 tot en met 8; 

• Feestweek (waaronder o.a. sportdag); 

• Coördinatie luizencontrole.  
 
Werkwijze 
Minimaal twee leden (liefst drie) van de ouderraad organiseren samen met een delegatie van de 
leerkrachten een activiteit.  
Gedurende het schooljaar werd via de infobrief of via Parro geïnventariseerd welke ouders bereid 
zijn te helpen bij welke activiteit.  
Per activiteit wordt gekeken hoeveel hulp er van ouders nodig is en worden de opgegeven ouders, 
zoveel mogelijk via app, benaderd.  
Na afloop van een activiteit wordt een evaluatieformulier ingevuld waarin wordt vermeld hoe de 
activiteit is verlopen, wat de verbeterpunten zijn en wat de werkelijke kosten zijn geweest. 
 
Begroting 
Per activiteit is er een bedrag begroot. De penningmeester maakt ieder jaar een financieel verslag 
waarin is aangegeven wat de gemaakte kosten zijn ten opzichte van de begrote kosten. Tevens wordt 
in dit verslag de begroting voor het komend jaar vermeld. 

 
Financieel verslag 2021-2022 

OMSCHRIJVING BIJ AF TOTAAL

Sinterklaas -€           -1.378,67€    -1.378,67€  

Kerst -€           -566,69€       -566,69€     

Carnaval -€           -10,65€         -10,65€       

Pasen -€           -289,80€       -289,80€     

A4D 56,20€       -232,38€       -176,18€     

Schoolreis 5.445,00€  -5.155,45€    289,55€      

Feestweek -€           -30,01€         -30,01€       

Diversen -€           -312,41€       -312,41€     

T-shirts -€           -€              -€            

Ouderbijdrage 3.437,50€  -€              3.437,50€   

Totaal 8.938,70€  -7.976,06€    962,64€      

Controle -              
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Totale inkomsten -/- uitgaven 2021/2022: 962,64€      

Beginsaldo bank en kas op 13-9-2021 10.160,89€    

Eindsaldo bank en kas op 1-9-2022 14.537,53€    

Mutaties kas en bank 4.376,64€   

-3.414,00€  

Eventuele verschillen in interne overboekingen/opnamen

Saldo bankoverboekingen vice versa: -7.331,00€    

Saldo bankoverboekingen naar kas en vice versa: 1.670,00€      

Restant subsidiegelden tbv Borgwal 5.661,00€      

Kruisposten -€            

NOG TE VERKLAREN VERSCHILLEN -3.414,00€  

Ontvangen en aangewende subsidies (reservering Borgwal) 3.414,00€   

VERSCHIL -€             
 

Begroting 2022-2023 

Activiteit Begroot Kosten Begroot Geschat

2021/2022 2021/2022 2022/2023 aant.lln

Sinterklaas 1.600€         -1.379€         2.000€        

Kerst 500€            -567€            550€           

Carnaval 175€            -11€              175€           

Pasen 300€            -290€            300€           

A4D 100€            -176€            100€           

Schoolreis 250€            -€              -€            

Feestweek 900€            -30€              800€           

Bankkosten 130€            109€             130€           

Diversen 300€            -143€            200€           

4.255€         -2.485€         4.255€        200

 
 
Kosten versus vrijwillige ouderbijdrage 
We hebben weer meer begroot dan uitgegeven. Dit geldt met name voor de viering van het 
Sinterklaasfeest, een klein stuk schoolreis (bijdrage vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, hierna: VOB) 
en de feestweek. De diverse kosten zijn minder hoog dan begroot dus die kunnen € 100 omlaag, het 
budget voor de schoolreis vanuit de VOB ad € 250 kan naar € 0 en de kosten van de feestweek 
kunnen mijns inziens € 100 omlaag. 

 
Het kopen van cadeaus voor de sinterklaasviering levert echter al jaren een probleem op, met € 4 
een cadeau voor de surprise is echt krap. Dus dit zou eigenlijk omhoog kunnen. Met een verhoging 
van € 400, betekent dit circa € 2 per kind meer te besteden (bij 200 leerlingen). Dit budget wordt dan 
uit het budget voor de feestweek, de diversen kosten en voor € 200 uit de schoolreisbijdrage 
gehaald. De resterende € 50, is vervolgens bij de kerstviering gezet, omdat deze activiteit samen met 
de Sinterklaasviering de grootste kostenpost is. 
 
De begroting blijft dan gelijk aan vorig jaar. Waarbij de kosten per leerling meer dan  
€ 18 zullen bedragen, maar we hebben nog een buffer.  

 
Kosten versus bijdrage voor het schoolreisje 
Deze kosten zijn binnen de opbrengsten gebleven, er was zelfs nog ongeveer € 500 over. De 
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verwachting is dat er voor het volgende schooljaar dan ook vooralsnog geen problemen zullen 
ontstaan. Mocht het wel zo zijn hebben we een financiële buffer.  
 
Conclusie 
Met de totale ouderbijdrage (VOB € 18 en SB € 27,50) kunnen we op basis van deze cijfers en onze 
buffer, de kosten als deze volledig aan de begroting voldoen betalen. Met ingang van schooljaar 
2021/2022 hebben we de bijdrage verhoogd, misschien verstandig omdat alles al duurder wordt een 
verhoging voor schooljaar 2022/2023 te laten schieten en te bekijken waar we eind 2022/2023 staan. 
 
 
Dit financieel verslag is opgesteld en definitief vastgesteld op 18 oktober 2022, 
namens de ouderraad van Daltonbasisschool De Borgwal 
 
 
Marcel 
(penningmeester) 


