
Begroting 2018-2019 Oudercommissie 
 

Schooljaar 2018/2019 

Budget 

2018/2019 

  
Ouderbijdragen  33.450 

Vrijval reservering schoolreisje 8.500 

Rente inkomsten ING bank 40 

Totaal inkomsten 41.990 

  

  
Sinterklaas 5.000 

Kerstmis 2.000 

Pasen 700 

Sportdag 0 

Schoolreisje  23.500 

Schooltuinen 1.760 

Afscheid groep 8 7.175 

IJsje laatste schooldag 825 

Diverse kleine uitgaven/algemeen 1.200 

Lustrum 2017/2018 2.500 

Totaal uitgaven 44.660 

  

Begroot tekort 2016/2017 -2.670 

  
 

 

 



Toelichting op de begroting: 

Inkomsten 
 

Ouderbijdrage 

Voor dit schooljaar is besloten de ouderbijdrage weer niet te verhogen en ook dit jaar dus op € 50,- 

per leerling te behouden. De inkomsten uit de ouderbijdrage zijn berekend op de 669 leerlingen 

begin schooljaar met een instroom van 20 leerlingen tot en met december 2018. Daarnaast is er 

rekening gehouden met 20 “niet betalers”. 

Rente 

De rente inkomsten is een schatting voor de te ontvangen rente in januari 2019. Gezien de steeds 

meer dalende rente het afgelopen jaar is dit lager dan vorig jaar ingeschat. 

Reservering schoolreisje 

Vorig schooljaar is er € 8.500,- gereserveerd die dit schooljaar vrijvalt voor het schoolreisje. 

 

Uitgaven 
 

Sinterklaas 

Voor Sinterklaas is er rekening gehouden met € 2.500,- aan cadeautjes voor de kinderen. Voor de 

groepen 1 t/m 4 een cadeautje voor € 5,- per kind en voor de groepen 5 t/m 8 een bedrag voor € 50,- 

per groep. Daarnaast is er € 1.500,- voor versnaperingen opgenomen. In totaal daarmee € 5.000,- 

begroot. 

Kerstmis 

Op basis van vorig jaar is er ook dit jaar € 2.000 voor kerstmis begroot. 

Pasen 

Op basis van vorig jaar is het budget voor Pasen met € 100,- hoger opgenomen voor € 700,- 

  



Schoolreisje 

Voor het schoolreisje begroten we o.b.v. het aantal leerlingen en o.b.v. de uitgaven van het vorige 

schoolreisje op € 23.500,- 

Vorig schooljaar is er een reservering van € 8.500,- gedaan. 

Schooltuinen 

Voor de schooltuinen is ongeveer € 20,- per kind nodig. Er zijn dit schooljaar 88 kinderen in groep 5 

en daarmee is er voor € 1.760,- begroot. 

Afscheid groep 8 

De huur van het NoordamCentrum voor de afscheidsmusical is op € 4.895,- begroot. Voor het 

afscheidsboek van alle groep 8 leerlingen is ook dit jaar € 1.880,- begroot. Het eindfeest CITO en het 

champagnemoment staat begroot voor € 400,-. Daarmee in totaal € 7.175,- begroot. 

IJsje laatste schooldag 

Op basis van vorig schooljaar is het ijsje voor op de laatste schooldag op € 825,- begroot. 

Algemeen / kleine uitgaven 

Diverse kleine uitgaven zijn begroot op € 1.200,- 

Hieronder vallen wat kleinere posten zoals kinderboekenweek, diverse materialen, cadeaus, 

bankkosten, kosten financieel pakket, jaarlijks etentje OC leden en onvoorzien. 

We verwachten hiermee eind schooljaar 2018/2019 op een tekort van € 2.670,- te eindigen. In 

samenspraak met de MR en gezien de omvang van de algemene reserves achten we dat 

verantwoord. 

 

Amstelveen, 1 oktober 2018 

Carolien Vegting, Penningmeester  


