
 

 

Jaarverslag ouderraad 2017-2018 
 
Ouderbijdrage 
Het afgelopen jaar heeft de Ouderraad met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage weer 
bijgedragen aan de financiering van activiteiten die belangrijk en leuk zijn, maar waar de 
school zelf  geen budget voor heeft. Denk aan het schoolreisje, natuuractiviteiten en 
traktaties bij evenementen als Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen en de opening van het 
nieuwe schooljaar. Dit komt dus direct ten goede aan uw kind. 
 
Commissies 
Het blijft net aan lukken met de oversteekbrigade. Dankzij noodgedwongen een middag 
geen brigadiers en een noodoproep zijn er weer een aantal nieuwe aanmeldingen, waardoor 
de poole weer aangevuld is. Natuurlijk kunnen we altijd nieuwe brigadiers gebruiken om een 
ieder wat minder te kunnen belasten. 
Over het algemeen geldt dat de verschillende commissies extra ondersteuning door ouders 
kunnen gebruiken. Daarom ook vanuit ons de oproep om uw inzet waar mogelijk te bieden 
richting de verschillende activiteiten die worden georganiseerd. 
 
Ouderraad samenstelling 
De Ouderraad heeft in het schooljaar 2017-2018 een krappe bezetting gehad en bovendien 
voor de zomervakantie afscheid genomen van Desiree van Wessel (voorzitter). Wij willen 
Desiree bedanken voor de inzet die zij de afgelopen jaren heeft geleverd. Bij aanvang van 
het nieuwe school zitten in de Ouderraad: Claudia Schot (voorzitter), Didier Barrois 
(secretaris), Sanne van Gennip (penningmeester) en Alime Gokmen. Gelukkig kunnen wij 
melden dat wederom dankzij een noodoproep en een kennismakingsavond zich maar liefst 3 
nieuwe leden hebben gemeld: Fatma Sancak, Nuray Aktepe en Olcay Eyupoglu! 
 
Mocht u na het lezen van dit verslag vragen hebben of graag eens willen aanschuiven bij een 
OR-vergadering, dan kan dat. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ouderraad@bs-
opbouw.nl.   
 
Financiële verantwoording 2017-2018  
 
Inleiding/algemeen 
Hierbij rapporteren wij de financiële verantwoording van de Ouderraad. Hierin vindt u terug 
welke bedragen door u als ouders aan de Ouderraad zijn betaald en wat de Ouderraad (via 
de verschillende commissies) van dit bedrag heeft kunnen bekostigen. Met andere woorden, 
welke extra activiteiten hebben kunnen plaatsvinden in het afgelopen schooljaar 2017-2018 
ten behoeve van alle kinderen op Saltoschool de Opbouw. 
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Algemeen 
In onderstaand overzicht is te zien dat voor 2017-2018 de begrote uitgaven hoger uitvielen 
dan de begrote inkomsten. Dit voorstel is geaccepteerd door de OR, met de opdracht aan de 
commissieleden en OR leden om na te denken over hoe binnen budget te blijven het 
komende jaar (door hogere inkomsten, dan wel lagere kosten).  
 
Voor ongeveer 80% van de leerlingen is een ouderbijdrage ontvangen, wederom een hoog 
percentage.  
Wij zijn erg blij dat de ouderbijdrage voor het afgelopen jaar hoger uitvielen dan begroot.  
Bovendien vielen de totale kosten ook ruim binnen de begroting. Hierdoor hebben we het 
jaar met een positief saldo afgesloten! Op deze manier kunnen wij ook in 2018-2019 blijven 
bijdragen aan de activiteiten en hoeft er vooralsnog niet gesneden te worden.  
 
De verantwoording 2017 – 2018  
De inkomsten van de ouderraad: 

Inkomsten Begroot Werkelijk 

Ouderbijdragen € 10.000,00 € 11.141,50 

Rente-
inkomsten 

€ 0,00 € 0,00 

Totaal € 10.000,00 € 11.141,50 

 
De ouderraad en haar commissies hebben de volgende activiteiten ontplooid: 

Uitgaven Begroot Werkelijk 

Schoolreis € 6.800,00 € 7.117,10 

Evenementen € 3.675,00 € 2.907,85 

Bijdrage schoolkamp groep 8 € 650,00 € 676,50 

Vereniging Openbaar 
Onderwijs 

€ 116,00 € 116,00 

Natuuractiviteiten € 300,00 € 128,29 

Bankkosten € 160,00 € 175,83 

Overige uitgaven € 500,00 € 0,00 

Totaal € 12.201,00 € 11.121,57 

Er is afgelopen jaar extra geïnvesteerd in aankleding voor het podium en de hal. 
De kosten voor de schoolreis lijken hoger dan begroot, maar werkelijk is dit te wijten aan de 
vooruitbetalingen die al voor het volgende schooljaar zijn gedaan. 
 



 

 

Begroting 2018 – 2019  
Ook voor het nieuwe jaar hebben wij een begroting opgesteld. De inkomstenbegroting blijft 
ongewijzigd. De begroting van de uitgaven 2018 – 2019 zoals aan de ouderraad voorgesteld 
door de penningmeester treft u bijgaand aan: 
 

Inkomsten Begroot 

Ouderbijdrage
n 

€ 10.000,00 

Totaal € 10.000,00 

 
De uitgaven begroting voor de evenementen is naar beneden bijgesteld. De schoolreis is 
voor 2018-2019 eenmalig ruimer begroot vanwege een bestemming die duurder uitvalt. 
Daar zal een alternatief voor worden gezocht.  
 

Uitgaven Begroot 

Schoolreis € 7.500,00 

Evenementen € 2.925,00 

 Schoolopening      € 50,00 

 Sinterklaas € 1.950,00 

 Kerst    € 200,00 

 Carnaval    € 250,00 

 Pasen    € 425,00 

 Schoolsluiting      € 50,00 

Bijdrage schoolkamp groep 8 € 650,00 

Vereniging Openbaar 
Onderwijs 

€ 116,00 

Natuuractiviteiten € 300,00 

Bankkosten € 160,00 

Overige uitgaven € 500,00 

Totaal € 12.151,00 

Omdat wij verwachten ongeveer dezelfde ouderbijdragen te ontvangen als voorgaande jaren 
en wij voorzien dat de kosten niet verder toenemen hebben wij als Ouderraad besloten de 
ouderbijdrage evenals voorgaand jaar vast te stellen op € 40,-.  
 
Verslag van de kascommissie:  
De financiële verantwoording van 2017 – 2018 is door de kascommissie (Sanne van Gennip 
en Claudia Schot) goedgekeurd. 
 
Eindhoven, 22 september 2018 
 
 
Namens de ouderraad 
Claudia Schot 
 

 

 


