Financieel verslag van de ouderraad Sint Jozefbasisschool 't Zand 2019 – 2020
“Alles liep anders dan anders”
Dit jaar liep anders dan andere jaren doordat COVID-19 virus halverwege het schooljaar Nederland
op zijn kop zette. Toch hebben we er het beste van weten te maken en daar mogen we allemaal trots
zijn op. Hoe zit het dan financieel? Zie onder het verslag. Het dikgedrukte gedeelte is het verschil
wat in dit jaar onvoorzien was.
Inkomsten
De inkomsten komen van alle kinderen op de school die allemaal elk jaar 40 euro betalen. Groep 8
betaald naast deze 40 euro nog 80 euro extra. Dit is volledig bestemd voor het schoolreisje naar
Texel. Alle kinderen die nieuw instromen krijgen een aangepaste rekening, deze worden niet
meegerekend in de begroting, omdat we niet precies weten om hoeveel kinderen het gaat.
De ouderraad is ook actief, onder andere via de schoolfotograaf krijgen wij een extraatje.
Dit jaar gingen sommige schoolreisjes niet door en van de nieuwe kinderen hebben wij vanaf half
januari geen bijdrage geïnd. De schoolfotograaf is niet geweest, dus dat extraatje hebben wij niet
ontvangen.
Uitgaven
Dit zijn alle posten die ook in de begroting staan. De schoolreisjes verschillen per jaar. Dat ligt aan
waar we naar toe gaan en met hoeveel kinderen. Het ene jaar is dan duurder als het andere jaar.
Voor de Sinterklaas is per kind een bedrag van ongeveer 10 euro vastgesteld voor een cadeautje. Het
schoentje zetten en de extra kosten om deze bijzondere dag mooi en leuk te laten verlopen, wordt
ook door de ouderbijdrage betaald.
Voor bijna alle posten geldt, dingen slijten of gaan kapot of zijn zo verouderd, dat ze vernieuwd
worden. Alle kosten proberen we elk jaar een beetje te spreiden. Het ene jaar is het Kerstmis het
andere jaar aan Sinterklaas of de kinderkermis.
Dit jaar zijn de uitgaven ook anders als anders geweest. We hebben afgelopen jaar minder
uitgegeven dan dat er is begroot. Behalve voor Texel. Elk jaar gaan we wel over die begroting heen,
voor aankomend jaar wordt Texel verhoogd met 5 euro per kind. Dit wordt dan € 85,- per kind.
Het resultaat
We doen het goed op onze school. Dankzij alle inzet van de ouders, ouderraadleden en leerkrachten
komen we tot zulke mooie resultaten.
Dit jaar is niet te vergelijken met andere jaren. Toch is deze school goed bezig en doet iedereen zijn
uiterste best voor een mooi resultaat met leuke activiteiten en extra’s voor de kinderen.
Waaronder nieuwe gymtasjes met het nieuwe logo van de school.
Begroting
De begroting voor 2020-2021 wordt afgeleid van de uitgaven van het jaar ervoor. Uiteraard is geen
jaar hetzelfde, het is een richtlijn. In het jaar zelf proberen wij er ons zo goed mogelijk aan te houden
en anders goed te verantwoorden.

De begroting voor dit aankomende jaar is gebaseerd op eerdere jaren en is een zeer globale
richtlijn. We proberen uiteraard alles verantwoord uit te geven en doen ons uiterste best om ieder
kind een fijne beleving mee te geven.
Beleid
We hebben het goed op school en dat willen we ook zo houden. De ouderbijdrage willen we constant
houden. Het geld hoeft niet op, gelukkig hebben we de ruimte om alles te kunnen doen. De
activiteiten voor de kinderen kunnen op deze manier doorgaan ook al wordt alles duurder.
Dit is het beleid wat we graag willen vast houden, hoewel alles om ons heen duurder wordt. Zoals
het kamp naar Texel, tegenwoordig moeten de begeleiders toeristenbelasting betalen en zijn alle
activiteiten op Texel duurder aan het worden. De schoolreisjes worden ook ieder jaar duurder. We
hebben nog reserve, deze zullen we indien nodig aanspreken, zodat alles door kan gaan. Toch
gaan we dit jaar ons best doen om te compenseren waar we kunnen. We zijn ons ervan bewust dat
er geld over is gebleven van een aantal groepen en zullen dit gebruiken voor extraatjes. Hier zijn
we al mee gestart, denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van ijsjes bij extreme warmte en een
tegoedbon voor iets lekkers op de kermis. Zo zijn er nog meerdere ideeën voor de komende tijd,
met altijd als eerste belang de kinderen een mooie tijd en beleving geven.

