Jaarverslag ouderraad 2019-2020
Dit schooljaar begon als elk ander jaar, maar halverwege maart veranderde alles. Corona zorgde
ervoor dat de scholen gesloten werden en het complete sociale leven tot stilstand kwam.
Namens de ouderraad wil ik u bedanken voor uw aanpassingsvermogen en begrip. We zijn van
mening dat school snel en adequaat heeft gehandeld met het beschikbaar stellen van lespakketten.
En toen eenmaal duidelijk werd dat de scholen weer open gingen, is er goed gehandeld met het
indelen van de klassen met verschillende ingangen en starttijden.
OR samenstelling
Op dit moment zitten in de OR: Claudia Schot (voorzitter), Sanne van Gennip (penningmeester),
Didier Barrois (secretaris), Fatma Sancak, Nuray Aktepe, Geerte Delfgouw, Loes van Stiphout en Aida
Ceric.
Mocht u na het lezen van dit verslag vragen hebben of graag eens willen aanschuiven bij een ORvergadering, dan kan dat. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ouderraad@bs-opbouw.nl.
Commissies
Samen met de politie en verkeerscommissie heeft de ouderraad vorig jaar gekeken naar de
verkeersveiligheid rondom de school. De politie zal blijven controleren op overtredingen in de
straten rondom de school om de verkeersveiligheid te blijven verbeteren.
We merken wel dat het rondom de school steeds drukker en daardoor ook onveiliger wordt, we
sluiten ons daarom ook aan bij het advies van de school om de kinderen zoveel mogelijk op de fiets
of wandelend naar school te brengen.
Op dit moment lopen alle commissies goed, maar extra ouderhulp is altijd welkom. Het aanmelden
voor de commissies loopt via het ouderportaal.
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, daar 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 van uw kind.
Financiële verantwoording 2019-2020
Inleiding/algemeen
Hierbij wordt de financiële verantwoording van de Ouderraad gerapporteerd. 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 2019-2020 ten behoeve
van alle kinderen op Saltoschool de Opbouw.
Algemeen
In onderstaand overzicht is te zien dat voor 2019-2020 de begrote uitgaven lager uitvielen dan de
begrote inkomsten. Dit werd veroorzaakt doordat activeiten niet of in beperkte vorm hebben
plaatsgevonden vanwege Corona. De begroting hebben we naar beneden bijgesteld omdat we

constateren dat de inkomsten uit de ouderbijdrage lager zijn dan voorgaande jaren. Voor iets meer
dan 70% van de leerlingen is dit jaar een ouderbijdrage ontvangen. Door het bijstellen naar beneden
van de inkomstenbegroting, is het begrote bedrag dit jaar gehaald.
De totale kosten vielen ruim binnen de begrote kosten. Hierdoor hebben we dit jaar, evenals het
vorige jaar, met een positief saldo afgesloten. Op deze manier kunnen wij ook in 2020-2021 blijven
bijdragen aan de activiteiten en hoeft er vooralsnog niet in het budget gesneden te worden.
De verantwoording 2019-2020:
De inkomsten van de ouderraad:
Inkomsten
Ouderbijdragen
Rente-inkomsten
Totaal

Begroot
€ 10.000,00
€ 0,00
€ 10.000,00

Werkelijk
€ 10.478,00
€ 0,00
€ 10,478,00

De ouderraad en haar commissies hebben de volgende activiteiten ontplooid:
Uitgaven
Schoolreis
Evenementen
Bijdrage schoolkamp groep 8
Vereniging Openbaar Onderwijs
Natuuractiviteiten
Bankkosten
Overige uitgaven
Totaal

Begroot
€ 7.500,00
€ 2.925,00
€ 650,00
€ 133,00
€ 300,00
€ 180,00
€ 200,00
€ 11.388,00

Werkelijk
€ 5.628,26
€ 2.449,85
€ 627,00
€ 135,66
€ 25,50
€ 163,28
€ 0,00
€ 9.029,55

De kosten voor de schoolreis zijn lager dan begroot en zullen in werkelijkheid nog lager uitvallen,
aangezien de voorschotten voor schooljaar 2020-2021 ook zullen worden teruggeboekt vanwege de
coronacrisis.
Begroting 2020 – 2021
Ook voor het nieuwe jaar is er een begroting opgesteld. De inkomstenbegroting hebben wij identiek
gehouden aan het afgelopen jaar, ervan uitgaande dat de schoolreisjes op een later tijdstip alsnog
kunnen doorgaan.
Inkomsten
Begroot
Ouderbijdragen € 10.800,00
Totaal
€ 10.800,00
De begroting van de uitgaven 2020 – 2021 zoals aan de ouderraad voorgesteld door de
penningmeester treft u bijgaand aan:
Uitgaven
Schoolreis
Evenementen
• Schoolopening
• Sinterklaas

Begroot
€ 7.250,00
€ 2.440,00
€ 40,00
€ 1.900,00

•
•
•
•

Kerst
Carnaval
Pasen
Schoolsluiting
Bijdrage schoolkamp groep 8
Vereniging Openbaar Onderwijs
Natuuractiviteiten
Bankkosten
Overige uitgaven
Totaal

€ 250,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 50,00
€ 650,00
€ 133,00
€ 300,00
€ 180,00
€ 200,00
€ 11.153,00

De begroting voor de evenementen is gelijk aan die van het vorige schooljaar. Vanwege een nieuwe
bestemming die wat duurder uitviel in 2019-2020, zijn de kosten voor de schoolreis voor 2020-2021
weer naar beneden bijgesteld. De kosten zijn wel iets ruimer begroot dan de voorafgaande jaren in
verband met prijsstijgingen van toegangsprijzen en busvervoer. Mede door deze aanpassingen is het
gat tussen begrote inkomsten en begrote uitgaven dit jaar kleiner.
Toelichting op de begroting:
Voor de opening van het schooljaar wordt het budget verlaagd, er wordt alleen nog maar
kinderchampagne geschonken. De begroting voor het schoolreisje is dit jaar ook lager omdat er 4
locaties zijn gekozen, in plaats van 3 van voorgaande jaren.
Sinterklaas zal dit jaar duurder uitpakken omdat een andere Sinterklaas dan voorgaande jaren is
ingehuurd. Kerst wordt dit jaar in combinatie met een ouderbedankavond op het plein
georganiseerd, vandaar dat de kosten daarvan lager uitvallen dan vorig jaar. Voor Carnaval wordt het
concept van vorig jaar aangehouden.
De Ouderraad verwacht ongeveer dezelfde ouderbijdragen te ontvangen als voorgaande jaren en we
voorzien dat de kosten niet verder toenemen.

Effecten corona
De begroting is opgesteld met het idee dat alle activiteiten gewoon plaats kunnen vinden.
Schoolreisjes hebben niet kunnen plaatsvinden in September, maar we houden de mogelijkheid open
om later dit jaar toch een schoolreisje in de plannen. Daarom gaan we uit van een reguliere
begroting. Echter hebben wij vanwege het Corona-virus besloten de ouderbijdrage voor de eerste
helft van het schooljaar vast te stellen op €20,-, na de kerst wordt gekeken of de schoolreisjes wel
door kunnen gaan en of de ouderraad het resterende bedrag van €20,- nog zal vragen.

Verslag van de kascommissie:
De financiële verantwoording van 2019 – 2020 is door de kascommissie (Nuray Aktepe en Fatma
Sancak) goedgekeurd.

Eindhoven, 01 oktober 2020

Namens de ouderraad,
Claudia Schot

