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Inkomsten Begroting Realisatie Begroting  Toelichting
  2016-2017   2016-2017  2017-2018

Ouderbijdrage €26.000,00 €29.871,00 €28.000,00 
Ouders konden afgelopen jaar zelf kiezen waar zij U-pas budget voor 
aanwenden. We verwachtten daarom minder gelden vanuit de U-pas te 
ontvangen, maar dit viel erg mee. Er kwam toch nog €812,- binnen.

Bijdrage schoolreis groep 
8 €1.680,00 €1.450,00 €1.720,00 

Voor het kamp van groep 8 wordt een extra bijdrage van €50 per kind gevraagd 
(totaal 43 kinderen). Niet alle ouders (kunnen) betalen. We gaan ervan uit dat 
ca. 80% betaald wordt. In schooljaar 17-18 is het kamp aan het begin 
gehouden. De verwachting is dat er daarom een hoger percentage betalers zal 
zijn.

Overige €75,00 €59,86 €0,00 Opbrengst rente van de spaarrekening. Vertoont een dalende trend.

Totaal Inkomsten €27.755,00 €31.380,86 €29.720,00 

Specificatie uitgaven Jaarrekening 2016-2017 en begroting 2017-2018

Uitgaven Begroting Realisatie Begroting Toelichting

2016-2017   2016-2017  2017-2018

Diversen €400,00 €443,05 €450,00 

Onder deze budgetpost vallen de kosten voor het betalingsverkeer en andere 
onvoorziene kosten. De gerealiseerde kosten hebben dit jaar alleen betrekking 
op kosten van het betalingsverkeer en het versturen van de brieven voor de 
ouderbijdrage. De rekenmeesters hebben er ook dit jaar voor gekozen om de 
inning van de ouderbijdrage per brief te versturen.  

Ouderparticipatie €400,00 €145,00 €400,00 
De budgetpost ouderparticipatie is bedoeld voor uitgaven voor attenties voor 
ouders die zich inzetten voor de Dr. Bosschool (bloemetje bij speciale 
gelegenheden, borrel MR jaarvergadering etc.) en voor de MR-cursus.

Vogelnest €3.280,00 €3.158,38 €2.952,00 

Dit jaar zijn de kleuters weer 2 maal op schoolreisje naar het ‘Vogelnest’ 
geweest. Afhankelijk van het moment waarop nieuwe kleuters instromen en de 
data die we voor het Vogelnest toegewezen krijgen kan het bedrag variëren per 
schooljaar. Voor komend jaar wordt in de begroting weer rekening gehouden 
met 2 bezoeken voor alle kleuters, inclusief friet bij 1 bezoek. Kosten per kind 
zijn ca. €12,00.

Schoolreis €14.000,00 €12.585,98 €14.670,00 

Voor komend jaar zetten we de begroting per kind wederom op € 45,-.  
Komend schooljaar gaan de groepen 4 en 6 met de bus naar de Vonk (inclusief 
overnachting) en gaan de overige groepen (groep 3, 5, en 7) op schoolreis 
(zonder overnachting).  Groep 8 gaat op een meerdaags kamp. De kosten voor 
dit kamp zijn € 90 per kind, €50 hiervan wordt geïnd door extra eigen bijdrage 
voor de kinderen in groep 8 (zie extra inkomsten).

Sinterklaas €2.250,00 €2.832,40 €2.808,00 Het gaat om de cadeaus voor de kinderen, pepernoten, versiering. De 
vergoeding voor de Sinterklaasviering zal dit jaar €6,- per kind zijn.

Kerst €300,00 €318,47 €300,00 
Boeken €1.500,00 €1.256,57 €1.500,00 Aanschaf van boeken voor de bibliotheek.

Extra betaling voor opzet 
bibiotheek €1.500,00 0 €1.500,00 

School gaat, in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht, investeren in een 
betere, eigen bibliotheek. De eenmalige investering van 1500,0 wordt, op 
verzoek van school, overgeheveld naar dit schooljaar: 17-18.

Keukelen (koken met de 
klas) €150,00 €81,07 €150,00 

Sport €750,00 €490,47 €750,00 Sportdagen etc., oa huur van de baan, die open staan voor alle leerlingen.
Schoolschrift €500,00 €698,50 €500,00 
Openingsfeest €2.000,00 € 1.507,14 €2.000,00 
musical gr 8 / afscheid 
school €300,00 €616,55 €600,00 Dit zijn o.a. de kosten die betaald moeten worden voor het script. 2 klassen, 

dus hoger budget
Cultuur €3.500,00 €3.185,42 €3.500,00 Dit jaar zijn hiervan o.a. Museumbezoek en de vrijdagmiddagclubs betaald.
Overige activiteiten €400,00 €0,00 €400,00 
Totaal Uitgaven €31.230,00 €27.319,00 €32.480,00 

€3475,00 €2760,00

Conclusies  

Afgelopen schooljaar heeft bijna 76% van de ouders de vrijwillige bijdrage aan het ouderfonds betaald.


