
 
Jaarverslag ouderraad 2020-2021 

 
 
De start van het schooljaar was fysiek op school en ondanks de beperkingen die Corona met zich 
meebracht hebben we de kinderen een mooi begin kunnen geven. In december en januari vond het 
onderwijs weer thuis plaats, maar dankzij een snelle schakeling van school is dit zonder grote 
problemen verlopen. Ook mede dankzij uw hulp is het thuisonderwijs wederom geslaagd. De 
vreugde voor ons allen was groot toen de kinderen in februari weer naar school konden en het 
nieuwe normaal zijn intrede deed. Nu, terugkijkend, hebben we allemaal ons steentje bijgedragen 
om deze pandemie zo aangenaam mogelijk te maken. Bedankt! 
 
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 OR-
vergadering, dan kan dat. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ouderraad@bs-opbouw.nl.   
 
Commissies 
Ook dit jaar stond de verkeersveiligheid rondom de school hoog op de agenda. De 
verkeerscommissie en de ouderraad hebben wederom gekeken naar de veiligheid in de straten in de 
buurt van de school. We merken dat, ondanks het gespreid ophalen en wegbrengen van de kinderen, 
het rondom de school steeds drukker en daardoor ook onveiliger wordt, we sluiten ons daarom ook 
wederom 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 is in verband met COVID19 een beetje anders gelopen dan normaal. Omdat door 
de pandemie onder andere het schoolreisje niet door heeft kunnen gaan, heeft de Ouderraad 
besloten om een gereduceerde vrijwillige ouderbijdrage te vragen voor dit schooljaar. Met het geld 
van de vrijwillige ouderbijdrage heeft de ouderraad in 2020-2021 bijgedragen aan de financiering van 
andere activiteiten die belangrijk en leuk zijn, daar waar de school zelf geen regulier budget voor 
heeft. Denk dit schooljaar met name aan de traktaties bij evenementen als Sinterklaas en Carnaval, 
de uitgebreide sportdag met stormbaan en traktatie, alternatief schoolkamp voor groep 8 en de 
schoolafsluiting. De bijdrage komt dus direct ten goede aan uw kind.  

 
Financiële verantwoording 2020-2021  
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 2020-2021 ten behoeve 
van alle kinderen op Saltoschool de Opbouw. 
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Algemeen 
In onderstaand overzicht is te zien dat voor 2020-2021 de begrote uitgaven lager uitvielen dan de 
begrote inkomsten. Dit werd voornamelijk veroorzaakt doordat het schoolreisje vanwege Corona 
niet heeft kunnen plaatsvinden. Ook zijn de verwachte inkomsten (50% van de begrote €10.000,-) 
niet behaald; voor slechts 66% van de kinderen is de ouderbijdrage betaald. 
De totale kosten vielen echter ruim binnen de begrote kosten, voornamelijk vanwege het vervallen 
van de schooreisjes, helaas.  Hierdoor hebben we toch dit jaar met een positief saldo afgesloten. Op 
deze manier kunnen wij ook in 2021-2022 blijven bijdragen aan de activiteiten voor alle kinderen en 
hoeft er vooralsnog niet in het budget gesneden te worden. Dit blijft echter alleen mogelijk als 
voldoende ouders de ouderbijdrage betalen. Wij hopen dan ook dat in 2021-2022 weer meer ouders 
bereid zijn de ouderbijdrage te betalen.  

 
De verantwoording 2020-2021: 
De inkomsten van de ouderraad: 

 
Inkomsten Begroot Werkelijk 

Ouderbijdragen € 10.000,00 € 4.614,00 

Rente-inkomsten € 0,00 € 0,00 

Totaal € 10.000,00 € 4.614,00 

 
De ouderraad en haar commissies hebben de volgende activiteiten ontplooid: 

 
Uitgaven Begroot Werkelijk 

Schoolreis € 7.500,00 € -576,11  

Evenementen € 2.925,00 € 2.790,60  

Bijdrage schoolkamp groep 8 € 650,00 € 792,00  

Vereniging Openbaar Onderwijs € 133,00 € 142,44 

Natuuractiviteiten € 300,00 € 0,00 

Bankkosten € 180,00 € 174,94 

Overige uitgaven € 200,00 € 0,00 

Totaal € 11.153,00 € 3.323,87 

 
De kosten voor de schoolreis zijn lager uitgevallen dit jaar, aangezien de voorschotten voor 
schooljaar 2020-2021 allemaal zijn teruggeboekt.  Daarbij is er slechts één aanbetaling gedaan voor 
het schooljaar 2021-2022. Het negatieve saldo zal daardoor zeer waarschijnlijk in 2021-2022 worden 
gecompenseerd door dubbele uitgaven (deels voor schooljaar 2021-2022 en voor schooljaar 2022-
2023) voor de schoolreisjes. Deze kunnen worden opgevangen door het positieve resultaat van het 
afgelopen jaar. De kosten voor de evenementen zijn iets hoger uitgevallen dan begroot, in verband 
met de extra activiteiten die tijdens de sportdag zijn georganiseerd. De kosten voor het schoolkamp 
zijn ook hoger uitgevallen omdat er dit jaar een alternatief programma is georganiseerd.  

 
Begroting 2021 – 2022  
Ook voor het nieuwe jaar is er een begroting opgesteld. De inkomstenbegroting hebben wij identiek 
gehouden aan het jaar voorafgaand aan de COVID19 pandemie, ervan uitgaande dat alle activiteiten 
het schooljaar 2021-2022 weer als normaal doorgang kunnen vinden en als u, als ouder, weer de 
ouderbijdrage beschikbaar zult stellen. 

 

 



 
Inkomsten Begroot 

Ouderbijdragen € 10.000,00 

Totaal € 10.000,00 

 
De begroting van de uitgaven 2021 – 2022 zoals aan de ouderraad voorgesteld door de 
penningmeester treft u bijgaand aan:  

 
Uitgaven Begroot 

Schoolreis € 7.250,00 

Evenementen € 2.490,00 

• Schoolopening      € 40,00 

• Sinterklaas € 1.900,00 

• Kerst    € 250,00 

• Carnaval    € 200,00 

• Pasen    € 0,00 

• Schoolsluiting      € 100,00 

Bijdrage schoolkamp groep 8 € 650,00 

Vereniging Openbaar Onderwijs € 145,00 

Natuuractiviteiten € 300,00 

Bankkosten € 180,00 

Overige uitgaven € 200,00 

Totaal € 11.215,00 

 
De begroting voor de evenementen is met €50,- gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar in 
verband met een uitgebreidere schoolafsluiting. Ook zijn de kosten die we maken aan de Vereniging 
Openbaar Onderwijs (VOO) licht gestegen. Buiten dat is de begroting niet aangepast voor het huidige 
schooljaar. De begroting gaat uit van een negatief resultaat, maar zoals aangegeven zal deze gedekt 
worden vanuit het positieve resultaat van het afgelopen jaar.  

 
Effecten corona 
De begroting is opgesteld met het idee dat alle activiteiten in het schooljaar 2021-2022 gewoon 
plaats kunnen vinden. Ervan uitgaande dat de begrote inkomsten behaald worden, zou deze sluitend 
moeten zijn. 
 
Verslag van de kascommissie:  
De financiële verantwoording van 2020 – 2021 is door de kascommissie (Nuray Aktepe en Loes van 
Stiphout) goedgekeurd. 
 
 
Eindhoven, 08 oktober 2020 
 
 
Namens de ouderraad,  
Claudia Schot 

 

 

 

 


