
 
 

 
Nieuwsbrief Ouderraad De Schakel – september 2022 
 
 

 
Beste ouders/ verzorgers, 

 
Hieronder leest u een aantal belangrijke zaken namens de Ouderraad (OR): 
 

• De vaststelling van het bedrag en de inning van de ouderbijdrage & 
schoolreisbijdrage voor 2022-2023;  

• Informatie over de algemene ouderavond  
 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de samenvatting van het boekjaar 2021-2022 en de 
begroting voor dit schooljaar. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens de OR en het dagelijks bestuur van de OR, 
 
Natasja Smits, voorzitter OR 
Renske van den Berg en Martijn de Glopper, directie De Schakel 

 
 
 
Verantwoording jaarrekening 2021-2022 & vaststelling begroting, ouderbijdrage 
en schoolreisgeld 2022-2023 
 
Begin september 2022 heeft de penningmeester van de Ouderraad jaarrekening over 2021-

2022 opgemaakt en voorgelegd aan de directie en MR van De Schakel. Deze hebben de 
realisatie goedgekeurd. Wat in de jaarrekening opvalt, is dat het uitgegeven bedrag 
aanzienlijk hoger is. Dat komt omdat de kinderen vorig schooljaar twee keer op schoolreis 

zijn geweest. 
 
Ook is de begroting voor dit schooljaar opgesteld en goedgekeurd door de MR. In de 
begroting worden de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld gesplitst.  

 
Dit schooljaar vindt er geen verhoging plaats van beide bedragen: 
- Ouderbijdrage groep 1 t/m 8: 25,00 euro 
- Schoolreis groep 1 t/m 6: 25,00 euro 
 
We zien dat veel zaken om ons heen in prijs stijgen. Mocht er een tekort zijn, dan worden 

eerst de reserves opgemaakt. Wij proberen een prijsstijging zo lang mogelijk uit te stellen. 
De kans is echter wel reëel dat de bijdrages volgend jaar stijgen. 
 
 

Haps groep 7 & schoolkamp groep 8  
 
Ouders van leerlingen in groep 7 en 8 betalen niet voor de schoolreizen. Aan hen wordt 

middels een apart betaalverzoek de bijdrage voor het kamp gevraagd. 
 
De kosten voor beide kampen: 
- Hapskamp groep 7: 90,00 euro 
- Kamp groep 8: 145,00 euro. 
(De OR draagt een klein deel bij aan het kamp van groep 8. In 2023 is dat 10 euro.) 



 

 

 

Data inning bedragen 
 
De verschillende bedragen worden vanaf dit schooljaar op vaste momenten geïnd. U krijgt in 
Parro, via Schoolkassa, een betaalverzoek. 
 
Begin oktober:  inning ouderbijdrage á 25,00 euro per kind (groep 1 t/m 8) 

Begin maart:  inning schoolreisgeld á 25,00 euro per kind (groep 1 t/m 6) 
Begin april:  inning geld Hapskamp á 90,00 euro per kind (groep 7) 
Mei/juni:  inning geld schoolkamp á 145,00 euro per kind, waarvan 50 euro vind het 

kind contant wordt opgehaald en u een betaalverzoek krijgt van 95,00 euro 
per kind (groep 8) 

 
 

Ouderavond 28 maart 2023 
 
Met de beëindiging van de Oudervereniging in 2020 en de doorstart als Ouderraad, is de 
verplichting komen te vervallen dat er jaarlijks een Algemene Ledenvergadering is. De 
Ouderraad heeft immers geen leden. 
 

Wel is de OR verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan alle ouders. Zij stellen 
een jaarverslag op, verantwoorden de uitgegeven gelden (realisatie begroting) en 

presenteren de nieuwe begroting. Indien nodig wordt gestemd over de vaststelling van de 
ouderbijdrage en schoolreisbijdrage, mits het bedrag verandert. 
 
Op dinsdag 28 maart 2023 staat er een algemene ouderavond gepland. De organiseert de 
school over de Kanjertraining. Deze avond zal er ook een kort moment zijn waarop de OR 

iets kan vertellen en waarop mogelijk kan worden gestemd over een verhoging van de 
vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Wilt u n.a.v. de realisatie van afgelopen jaar of de begroting van komend jaar een gesprek 
met de directie en/of de penningmeester van de OR, dan kunt u dat per email aangeven aan 
Martijn de Glopper. 
 

 
 

 


