
Ouderbijdrage: verslag schooljaar 2019 – 2020  
 
De Ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage (jaarlijks € 40 euro per kind) en zorgt dat dit 
besteed wordt aan activiteiten en schoolmaterialen die niet uit het reguliere schoolbudget 
betaald kunnen worden, zoals excursies naar musea en theater, vieringen van Sint, Kerst en 
Pasen, ouderavonden, kosten voor bijzondere educatieve projecten, en extra inrichting van 
de lokalen en schoolpleinen. 
 
Afgelopen schooljaar is er € 10.590,- geïnd. Door Covid-19 werd 2019-2020 een bijzonder 
schooljaar.  In de tweede helft van het schooljaar gingen geplande uitjes en festiviteiten niet 
meer door. Kosten voor excursies, de viering van Pasen, het Kadefeest en de laatste 
schooldag werden daardoor niet gemaakt. In plaats daarvan waren er wel andere uitgaven. 
Zo is er gezorgd voor een groots alternatief afscheidsfeest voor groep 8 en heeft het gehele 
schoolteam tijdens de lockdown thuis een traktatie gekregen om hen te bedanken voor hun 
inzet om het thuisonderwijs te verzorgen. Ook zijn er extra klapstoelen aangekocht, zodat 
deze niet meer telkens gehuurd hoeven te worden voor de ouderavonden. 
In de bijlage, vindt u het complete overzicht van de uitgaven. 
 
Voorbeelden van uitgaven in 2019 –2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kerstviering in de Pniëlkerk                           Ouderavond over                         Nieuwe boeken voor de schoolbieb                                                
                                                                  ‘Verantwoord gamen’                                  

 
De Ouderraad organiseert ook de sponsorloop en beheert de opbrengst ervan.  
Afgelopen schooljaar was er wederom een mooie opbrengst van €5.675,62. Hiervan ging 
1.000 euro naar het goede doel ‘De Voorkamer’. Vervolgens is de helft besteed aan 
schoolmaterialen zoals de buitenkeukens op de Kade en nieuw buitenspeelgoed op de 
Laan.  De andere helft was bestemd voor het schoolkamp en het kleuteruitje. Het is 
afwachten wanneer de kinderen weer op kamp en op uitje kunnen gaan, maar het geld 
staat hiervoor gereserveerd. 
 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact   
opnemen met de Ouderraad. 
 
Hartelijke groeten, 
De penningmeester van de Ouderraad (annetteroest@gmail.com) 


