
Samenvatting financieel boekjaar 2021-2022 
 
De ouderraad startte het boekjaar in september 2021 met een eigen 
vermogen van € 24.227,96. Met 421 leerlingen is er volgens een begroting 
gewerkt van €18.092,- De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg per kind dit jaar 
€25,- net als de schoolreisbijdrage, ongeacht het aantal kinderen per gezin.  

   

Figuur 1: ontvangen ouderbijdrage Figuur 2: ontvangen schoolreisbijdrage  

Met de ontvangen bijdragen hebben we samen met het schoolteam buitenschoolse activiteiten 
georganiseerd, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasviering, avondvierdaagse en de 
schoolreisjes voor groep 1 t/m 6. Dit jaar gingen de kinderen zelfs twee keer op schoolreisje, gezien 
deze vorig jaar niet konden plaatsvinden. Aan het Ameland kamp van groep 8 is €20,- per kind 
bijgedragen. Ook verzorgen we voor deze kinderen een waardevol afscheidsboek ter herinnering aan 
hun tijd op de Schakel. Vanuit de ouderraad is een donatie gedaan van €6.000,- aan het schoolplein 
van het nieuwe schoolgebouw locatie Donken. Daarnaast hebben we stilgestaan bij de bijzondere 
gebeurtenissen in de levens van onze meesters en juffen, denk hierbij aan een kraamcadeautje voor 
juf Femke en afscheidscadeaus voor juf Ineke en juf Hannie.  

   

Figuur 3: Uitnutting ouderbijdrage    Figuur 4: Uitnutting schoolreisbijdrage 

Dit boekjaar heeft Willeke Lourens, Harry Gerritsen opgevolgd als penningmeester. Harry heeft zijn 
jarenlange ervaring met de ouderraad en zijn waardevolle ideeën voor het vervolg hiervan aan haar 
overgedragen.  

Het boekjaar sluiten we voortaan op 31 juli en openen we op 1 augustus. Dit zal een wijziging in de 
verantwoordingscyclus te weeg brengen. In dit overgangsjaar vindt de vaststelling van zowel 
jaarrekening als begroting nog als vanouds in september plaats.  

Er wordt een nieuw format voor de financiële administratie voorgesteld, als ook het volledig digitaal en 
inzichtelijk bijhouden daarvan in OneDrive. Voortaan zullen we per kind €3,13 per schooljaar opzij 
leggen voor het afscheidsboek. Vanaf komend schooljaar zal de ouderraad elk jaar, zo lang de 
reserve dat redelijkerwijs toelaat, €10,- bijdragen aan het Ameland kamp van groep 8. Twee van de 
drie ouderraad rekeningen zullen worden gesloten, zodat alle transacties op 1 rekening plaatsvinden. 
Harry Gerritsen verzorgt de sluiting van de oude rekeningen. Schoolkassa is inmiddels zo ingericht dat 
de bijdragen voor de ouderraad rechtstreeks naar de ouderraadrekening worden overgeschreven.  

We sluiten het boekjaar op 31 juli 2022 met een eigen vermogen van €6.469,96, waarvan €4.956,25 
gereserveerd staat voor de groep 8 afscheidsboeken van alle kinderen van groep 1 t/m 7. Daarnaast 
staat € 5.829,89 nog op de oude rekeningen vast.  

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage blijft ongewijzigd. Ondanks de 
hoge inflatie (10,3% in juli 2022) is hier bewust voor gekozen in samenspraak met de directie van de 
school. Zodoende is de begroting voor 2022-2023 krap, legt de ouderraad naar verwachting eigen 
vermogen in en zullen we goed in de gaten houden dat we binnen de gestelde budgetten blijven.  


