Beste ouders, verzorgers,
Elk jaar wordt er binnen de oudervereniging een begroting gemaakt om op voorhand te kunnen bepalen hoe wij als
oudervereniging de ouderbijdrage kunnen besteden. Graag willen we de begroting voor het schooljaar 2018-2019 met
jullie delen. In de onderstaande tabel, kunt u in de linker en de middelste kolom de begroting voor dit schooljaar
vinden. Afgelopen schooljaar hebben we als oudervereniging de ‘ballenvanger’ op het schoolplein aangeschaft. Iets
waar alle kinderen gebruik van kunnen maken. Onder de categorie ‘Aanschaf speeltoestel’ hebben we dit schooljaar
€500,- gereserveerd om ook in de toekomst een dergelijke aanschaf te kunnen doen. Alle overige categorieën spreken
voor zich.
Sinds dit jaar hebben we als oudervereniging besloten om de ouderbijdrage te verhogen. Dit hebben we in onderling
overleg gedaan en met instemming van de MR. De belangrijkste reden om de ouderbijdrage te verhogen, is dat de
kosten van veel dingen de laatste jaren langzaam gestegen zijn, terwijl de ouderbijdrage al jaren op €25,- vastgesteld
stond. Omdat we begrijpen dat deze verhoging van €10,- fors lijkt, hebben we in dezelfde tabel, in de rechter kolom,
ook aangegeven wat de begrote bedragen per kind betekenen. We zijn voor de berekening ‘per kind’ uit gegaan van
225 leerlingen. Zoals u kunt zien, kunnen we met een ouderbijdrage van €35,- de begrote kosten voor dit schooljaar
afdekken en hebben we per kind ongeveer €1,60 speling.

SINTERKLAAS
KERSTMIS
CARNAVAL
PASEN
KONINGSSPELEN
GROEP 8 COMMISSIE
SCHOOLREIS
AANSCHAF SPEELTOESTEL
OVERIGEN
TOTAAL

BEGROTING
2018-2019
€ 1.200,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 405,00
€ 4.500,00
€ 500,00
€ 250,00

PER KIND
€ 5,33
€ 0,67
€ 1,11
€ 0,44
€ 0,67
€ 1,80
€ 20,00
€ 2,22
€ 1,11

€ 7.505,00

€ 33,36

Om ook inzichtelijk te maken hoe de verdeling van de verschillende categorieën er per kind uit ziet, kunt u in
onderstaande cirkeldiagram vinden hoe de begrote kosten zich onderling verhouden.

Namens de oudervereniging,
Saskia Lemmens, penningmeester

