
Ouderbijdrage begroting 2017 (inclusief verslag 2016)

We maken in de begroting expliciet de verdeling:

    ook blijft geld wat niet besteed wordt beschikbaar voor de jaren daarna

B. school budgetten: idem

UITGAVEN begroting 2016 terugblik 2016 begroting 2017

    

6200 Diverse schoolactiviteiten (school) € 800 € 1.329 € 1.300

6201 Excursies (school)  (10 euro/kind) € 1.400 € 499 € 1.750

6202 Evenementen (AC) € 1.000 € 1.601 € 1.500

6203 Extra inrichting buiten (pleinonderhoud) € 1.000 € 0 € 10.000

6205 Schoolreizen/kamp/buitendag (AC) € 2.925 € 4.951 € 3.400

6207 Schoolmededelingen (school: kalender) € 500 € 350 € 550

TOTALEN: € 7.625 € 8.730 € 18.500

  

subtotaal te besteden door AC:  € 4.900

subtotaal te besteden door school: € 13.600

NB 2016 incl schoolreis NB pleinbudget uit reserve

 

 

toelichting excursies/schoolreizen/kamp
We kiezen ervoor om ruimte te hebben om gekoppeld aan thema's en cultuur meer excursies te kunnen houden.
Elk even jaar hebben we een aantal excursies én een schoolreisje. 
In een on-even jaar zijn er uitstapjes die leerzaam én leuk zijn (vgl met Muiderslot en Rijksmuseum de afgelopen jaren).
 

a. schoolreis per kind per 2 jaar: budget per kind budget 175 kinderen

om het jaar een dure schoolreis (even jaren)  € 39,00 € 6.825,00  

per jaar gemiddeld reserveren € 19,50 € 3.412,50  

b. kamp

kosten schoolkamp per jaar/per kind € 60,00

uit ouderbijdrage is beschikbaar per kind: € 19,50

deze ouders betalen voor hun kind voor het hele kalenderjaar terwijl het kind in juli van school gaat 

het bedrag wat zij 'teveel betalen' (aug-dec, dat is 5/12 deel) komt extra ten goede aan kamp :

€ 23,00

extra bijdrage van de ouders van gr 8 (apart te innen) € 17,50  

INKOMSTEN 2017
We rekenen als ouderbijdrage: BEDRAG IN 2016 in procenten bedrag in 2017

1e kind € 55,00 100% € 55,00

2e kind € 40,00 73% € 40,00

3e kind € 30,00 54% € 30,00

4e e.v. € 0,00 0% € 0,00

max. voor gezin 3 of meer kinderen: € 125,00 € 125,00

 gezin 1 kind gezin 2 kind gezin 3+ kind

aantal gezinnen 45 40 18

bedrag per gezin € 55 € 95 € 125

totaal € 2.475 € 3.800 € 2.250

TOTAAL INKOMSTEN: € 8.525

 TOTAAL BEGROTING: € 18.500

  incl 10.000 plein

  

EXTRA KOSTEN GROEP 8

In een overzichtje:

Extra bijdrage kamp € 17,50
       Klassenavond € 5,-

Trakteren bij afscheid € 5,-
Totaal € 27,50

Bij het begin van elk schooljaar vragen we deze bijdrage aan de ouders van groep 8. 

A. AC budgetten: budget beschikbaar voor AC-activiteiten, de AC kan in een jaar binnen z'n eigen budgetten schuiven,

De afgelopen jaren hebben we in groep 8 steeds een kleine extra bijdrage gevraagd voor activiteiten die alleen bij groep 8 horen. Het kamp kost per kind € 60,00. Het grootste deel betalen we uit 

de ouderbijdrage, voor een deel wordt er nog van de ouders een bijdrage gevraagd. Daarnaast zijn er elk jaar in groep 8 wat extra kosten. Zo is elk jaar een klassenavond met de groep, en gaan de 

kinderen bij het afscheid samen zélf plannen maken voor een tractatie aan de hele school, ze doen zelf de boodschappen, en maken de tractatie.


