
We maken in de begroting de verdeling:

    ook blijft geld wat niet besteed wordt beschikbaar voor de jaren daarna
B. school budgetten: idem maar dan kan het schoolteam hierover beschikken. 

UITGAVEN begroting 2020 terugblik 2020 tm okt begroting 2021

    
6200 Diverse schoolactiviteiten (school) € 1.500 € 440 € 1.500

6201 Excursies (school)  (10 euro/kind) € 2.250 € 0 € 2.500

6202 Evenementen (AC) € 1.750 € 1.000 € 1.750

6203 Extra inrichting buiten (pleinonderhoud) € 2.000 € 1.850 € 2.000

6205 Schoolreizen/kamp/muffendag (AC) € 4.500 € 3.365 € 4.500

extra ruimte ivm corona € 0 € 0 € 3.500

TOTALEN: € 12.000 € 6.655 € 15.750

  

subtotaal te besteden door AC:  € 6.250
subtotaal te besteden door school: € 9.500

is niet 'weg'.   In 2021  begroten we max. 3500 euro aan extra uitgaven voor extra excursies of schoolreis of voorstellingen of gastlessen, afhankelijk van wat in 
2021 corona-proof kan.  Stel dat we het niet inzetten dan blijft het voor latere jaren beschikbaar.

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).

In 2021 begroten we extra uitgaven voor excursie/schoolreis of om evenement-op-school in te huren bijv in combinatie met Muffendag.

a. schoolreis per kind per 2 jaar: budget per kind budget 225 kinderen  
om het jaar een dure schoolreis (even jaren)  € 39,00 € 8.775,00  

per jaar gemiddeld reserveren € 19,50 € 4.387,50  
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 :

€ 24,25

extra bijdrage van de ouders van gr 8 (apart te innen) € 16,25  

INKOMSTEN ter vergelijking voorstel bijdrage 2021

We rekenen als ouderbijdrage: BEDRAG IN 2020 in procenten bedrag
1e kind € 58,00 100% € 58,00
2e kind € 43,00 74% € 43,00
3e kind e.v. € 30,00 52% € 30,00
   

NB bijdrage jaren gelijk gebleven, in 2020 is het verhoogd voor 1e en 2e kind met 3 euro, voor 2021 laten we dit bedrag weer gelijk 

 RAMING INKOMSTEN gezin 1 kind gezin 2 kind gezin 3+ kind
aantal gezinnen 65 55 30

bedrag per gezin € 58 € 101 € 131
totaal € 3.770 € 5.555 € 3.930

TOTAAL INKOMSTEN: € 13.255
 TOTAAL BEGROTING: € 15.750

OUDERS GROEP 8

In een overzichtje:

Extra bijdrage kamp € 17,50

Klassenavond € 5,-

Trakteren bij afscheid € 5,-
€ 27,50

We innen deze bijdrage in 1x bij 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, maar daarnaast zijn er 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.

NB in 2020 waren schoolreizen gepland, alleen julianatoren betaald (voucher), en kamp gehad, rest afgezegd, saldo blijft beschikbaar voor komende jaren, het geld 

Schoolbegroting 2021 en terugblik 2020


