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Voor het eerst werd de Kinderboekenweek opgeleukt door een speurtocht. De leden van 
de Ouderraad trakteerden op lekkers voor de kinderen en koffie voor de ouders. Sommige 
leden waren verkleed in de stijl van het thema: reizen.

De eerste helft van het schooljaar verliep als vanouds0:  Sinterklaas en Kerst werden als 
vanouds gevierd en ook Carnaval ging nog door. Daarna kwam Corona om de hoek kijken 
en werd overgestapt naar online-les. Hierdoor zijn de uitgaven van de Ouderraad stil 
komen te staan. Onder andere zijn het kamp van groep 8 en de schoolreisjes afgelast.
Voor de groep 8 is dit geen afscheid van De Springschans die je zou willen. In overleg met 
de directie van school heeft het dagelijks bestuur van de Ouderraad besloten om voor deze 
groep 8 een bedrag aan school over te maken, waardoor het afscheid toch een beetje 
speciaal kon worden.
Voor kinderen die in het kalenderjaar 2020 instroomden is ook geen ouderbijdrage geïnd.

Doordat niet alle activiteiten zijn doorgegaan en er dus geen uitgaven zijn gemaakt, heeft 
de OR besloten om de (betalende) ouders hiervoor te compenseren. De ouders van groep 
8 hebben €32 teruggestort gekregen. De ouders van groepen 1 t/m 7 (in het schooljaar 
2019-2020) zullen een verlaging van de bijdrage over 2020-2021 krijgen, voor ditzelfde 
bedrag. Deze opbouw is ook weergegeven in het financieel overzicht over 2019-2020. Dit 
bedrag staat ook gereserveerd op de balans.

Ook dit jaar zou de OR weer als ‘bank’ fungeren in het innen van de ouderbijdrage voor 
kamp Groep8. De overgemaakte bijdragen zijn in april teruggestort aan de ouders.

Op de balans staat ook een post van €140, dit betreft een 3-tal kinderen waarvoor door 
ouders gebruik wordt gemaakt van het spaarsysteem. 

1 Jaarverslag 2019/2020



2a) Financieel overzicht 2019/2020
Inkomsten en kosten

Leerlingen trend Inschatting

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021

Aantal leerlingen 441 408 427 401 418 422 409

Ouderbijdrage 20.781,00€  19.525,50€  19.770,50€  18.273,00€  19.559,00€  18.105,00€  18.308,50€  

*: inschatting 2019/2020 was 412

Actueel (excl ITK)

    

INKOMSTEN KOSTEN
Omschrijving Budget 19/20 Actueel Over/Onder Omschrijving Budget 19/20 Actueel Over/Onder

Ouderbijdrage 18.982,50€    18.105,00€   -877,50€           Kinderboekenweek 450,00€         276,46€       -173,54€       

- Restitutie Groep 8 -2.016,00€        -2.016,00€        Sinterklaas 1.250,00€      1.190,64€     -59,36€         

- naar Balans -10.144,00€       -10.144,00€      Kerst 1.550,00€      1.459,80€     -90,20€         

Adverteerders 220,00€         -€            -220,00€           Carnaval 400,00€         250,21€       -149,79€       

Rente -€              -€            -€                  Pasen 350,00€         -€            -350,00€       

Sport (dagen) 350,00€         3,50€           -346,50€       

Avond 4 daagse 100,00€         -€            -100,00€       

   Schoolreisjes 12.000,00€    135,72€       -11.864,28€  

 Afscheid groep 8 1.400,00€      1.450,39€     50,39€           

Budget Klassen 360,00€         169,73€       -190,27€       

Kosten Bank / Incasso 320,00€         301,24€       -18,76€         

Kosten OR 500,00€         482,67€       -17,33€         

Incidentele kosten 172,50€         315,73€       143,23€         

Saldo -€              -91,09€        -91,09€         

Totaal 19.202,50€    5.945,00€     -13.257,50€      Totaal 19.202,50€    5.945,00€     -13.257,50€  

Werkelijke kosten Ouderraad 2019/2020 Basisschool

De Springschans



2b) Financieel overzicht 2019/2020
Balans per einde financieel boekjaar

Het streefniveau van het eigen vermogen is minimaal €25.000. Het doel hiervan is tweeledig. 

1 om in geval van verlies van de eigendommen van de OR, deze te kunnen aanvullen/vervangen. 

2 een niveau aanhouden om een jubileum feest te kunnen bekostigen. 

In geval van tekorten zullen er activiteiten ontplooit moeten worden om dit bedrag weer aan te vullen. Het overschot wordt 
aangehouden om bij afnemende inkomsten de ouderbijdrage op een stabiel niveau te houden.

note note

Giro rekening 44,04€                   Eigen Vermogen 31.839,62€     

Kas 301,80€                 Resultaat 2019/2020 -91,09€           

ING Zkl Spaarrekening 42.294,68€            Vooruitontvangen kamp groep 8 130,00€          

OR Bijdrage Kamp Jubileumjaar 618,00€          1

Ouderbijdrage 19/20 te verrekenen 10.144,00€     2

TOTAAL 42.640,52€            TOTAAL 42.640,52€     

Giro rekening 10,44€                   Eigen Vermogen 30.085,49€     

Kas 306,80€                 Resultaat 2018/2019 1.754,13€       

ING Zkl Spaarrekening 32.092,68€            Vooruitontvangen kamp groep 8 170,00€          

217,69€                 OR Bijdrage Kamp Jubileumjaar 618,00€          

TOTAAL 32.627,61€            TOTAAL 32.627,61€     

*1: Betreft 20% van bijdrage aan schoolkamp, gereserveerd voor jubileumjaar.

*2: Betreft nog te verrekenen ouderbijdrage onbesteed 2019/2020

Balans per 31-8-2020

Balans per 31-8-2019

Vooruitbetaald 2019/2020



5 Begroting schooljaar 2020/2021

    

INKOMSTEN KOSTEN
Omschrijving Actueel 19/20 Budget Omschrijving Actueel 19/20 Budget

Ouderbijdrage 5.945,00€      18.308,50€   Kinderboekenweek 276,46€         300,00€       

Rente -€              -€            Sinterklaas 1.190,64€      1.300,00€     

Kerst 1.459,80€      1.100,00€     

Carnaval 250,21€         250,00€       

Pasen -€              350,00€       

Sport (dagen) 3,50€            50,00€         

Avond 4 daagse -€              100,00€       

   Schoolreisjes 135,72€         12.000,00€   

 Afscheid groep 8 1.450,39€      1.400,00€     

Budget Klassen 169,73€         340,00€       

Kosten Bank / Incasso 301,24€         320,00€       

Kosten OR 482,67€         500,00€       

Incidentele kosten 315,73€         298,50€       

Saldo -91,09€         -€            

Totaal 5.945,00€      18.308,50€   Totaal 5.945,00€      18.308,50€  

Begroting Ouderraad 2020/2021 Basisschool

De Springschans



6 Vaststelling ouderbijdrage 2020/2021 

• Budget is opgebouwd vanuit actuele kosten 2019/2020 en naar beste inzicht. De Ouderraad heeft besloten om 
in de begroting uit te gaan van een ‘regulier’ schooljaar + bijbehorende activiteiten. 

• Totale inkomsten vanuit ouderbijdrage gaat uit van 367 leerlingen (groep 1t/m7 uit schooljaar 2019/2020 + leerlingen 
die op dag 1 al instromen). De verwachte instroom in 2020/21 = 42 leerlingen. Daarmee komt het totaal aan 
inschatte leerlingen aan het eind van het schooljaar op 409. De ITK klas had 4 kinderen bij aanvang van 
het schooljaar. In september zijn daar nog 6 kinderen bijgekomen.

• Er wordt rekening gehouden dat voor 15 kinderen de ouderbijdrage niet zal worden voldaan.

• Er is met de coördinator van de ITK klas afgesproken dat de ITK klas niet meedoet met alle activiteiten. Dit past 
beter in het schoolplan van de ITK. Voor Sinterklaas zal de OR geen cadeau kopen, maar krijgt de ITK een vaste 
bijdrage van €100.

• Door bovenstaande kan ook dit jaar de ouderbijdrage op gelijk nivo blijven als voorgaande jaren: €47.50 (of 
€50, zonder machtiging). Waarbij de ouders die in schooljaar 2019-2020 de bijdrage hebben voldaan, 
gecompenseerd gaan worden voor €32 en zij dus een bijdrage betalen van €15,50 (of 18,- zonder machtiging).

• Doel is om de kinderen optimaal te laten genieten van de bijdrage, maar wel binnen budget te blijven.


