
Financieel verslag over het boekjaar 2020   

Resultaat 2020 is € 84.342 negatief. Gebudgeteerd was een plus van € 4.919. Groot verlies 
verklaarbaar door aanvullende rijksbijdragen die alle PO scholen in 2019  hebben ontvangen 
voor de CAO betaling in februari 2020. Betrof een uitkering van 33% over  maandsalaris januari 
en een bruto uitkering van € 875 per medewerker. Tijdelijk effect: in  2019 de baten, maar geen 
kosten. In 2020 geen baten, wel de kosten.  

 2019  2020  
Gerapporteerd resultaat  € 96.724 € -/- 84.342  
Aanvullende rijksbijdrage  € 44.427 € -/- 44.427  
Reguliere / normale resultaat € 52.297 € -/- 39.915  

Resultaat zonder tijdelijk effect van € 40k negatief wordt hoofdzakelijk verklaard door 
hogere  bezetting (werktijdfactor 2019 was 15.99; in 2020 was dit 17.11).  

De accountantscontrole van boekjaar 2020 is afgerond. Bestuursverslag staat nog 
open.  Voorlopige cijfers liggen voor aan de vergadering ter goedkeuring.   

De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde cijfers.  
 
Vaststelling ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022  

TERUBLIK OUDERBIJDRAGE 2020-2021  
• De “all-in” ouderbijdrage is in schooljaar 2020-2021 voor het eerst opgesplitst in 

twee  componenten, die apart in rekening zijn gebracht op basis van de bestaande incasso. 
Hierdoor heeft school de Amsterdamse subsidie (VLOA) ontvangen. VLOA 21/22 is  EUR 
59k.  

– Ouderbijdrage van € 225  
• Kosten extra activiteiten zoals schoolreisje, kamp.  

– Bijdrage voor tussentijdse opvang tijdens de pauze van € 315.  
• Kosten Woest Zuid / kosten huisvesting (pro rata) / personeelskosten.  

Ten opzichte van de oorspronkelijke ouderbijdrage in voorgaande jaren van 704 EUR,  resteert 
na inning van bovenstaande twee bedragen een tekort € 164 per leerling (EUR  38.000 totaal). 
We hopen dat de steunstichting hier kan bijspringen met giften van tenminste  164 EUR per 
leerling. Deze extra giften kunnen ingezet worden voor klassenverkleining en  inhuur van 
vakleerkrachten. Response en ervaringen tot nu toe: zie Update Steunstichting.  

De gemeentelijke VLOA subsidie van 48K is inmiddels binnengekomen dit jaar, minder dan  de 
aangevraagde 59K. Het is voor school iedere keer de afweging willen we de VLOA  behouden door 
opsplitsen van de ouderbijdrage en terugbrengen naar 225 EUR. Of willen  wij een hogere 
ouderbijdrage vragen. Tot op heden gekozen voor behoud van de subsidie en  verlagen van de 
ouderbijdrage. Daarnaast wordt door de Steunstichting een vrijwillige  ouderbijdrage van 164 
EUR gevraagd die wordt besteed aan klassenverkleining en de inhuur  van vakleerkrachten.   

OUDERBIJDRAGE 2021-2022  

• Ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de  overheid 
ontvangt. Maar die wel belangrijk zijn voor de gewenste ontwikkeling van  onze leerlingen 
en de sfeer op school  

• Ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er is een coulance regeling.  • De 
bedragen voor ouderbijdrage en de Tussen schoolse opvang blijven ongewijzigd. • 
Ouderbijdrage wordt in twee delen geïncasseerd in nov 21 en jan 22. • TSO wordt in twee 
delen in februari en maart 2022 geïncasseerd.   

De ouderbijdrage voor 2021-2021 wordt door de vergadering vastgesteld.  



Update Steunstichting  

Er waren helaas weinig mogelijkheden om wervingsactiviteiten te organiseren. Wel heeft 
de  Steunstichting een memory spel van het team gemaakt rond Kerst voor wat gevoel van 
sociale cohesie. Hier zijn geen extra inkomsten uit voortgekomen.  
De brief voor het vragen van een vrijwillige ouderbijdrage van 164 EUR per kind is 
afgelopen  mei verstuurd via Parro aan alle ouders van school. Tot op heden is er een totaal 
bedrag van  10.000 EUR binnengekomen van de 38.000 EUR die de Steunstichting maximaal 
zou  kunnen ontvangen aan vrijwillige ouderbijdragen op basis van het totale aantal leerlingen.   

De brief voor het vragen om een vrijwillige ouderbijdrage van 164 EUR per kind zal 
vanaf  volgend schooljaar 2021-2022 aan het begin van het schooljaar (september) 
verstuurd  worden aan alle ouders.   

 

 


