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De ouderraad 
Op daltonbasisschool De Leer worden jaarlijks veel bijzondere, niet lesgebonden, activiteiten 
georganiseerd. Gezien het drukke programma van de leerkrachten is het bijna niet haalbaar om hen dit 
alleen te laten organiseren. Hulp wordt geboden door een ouderraad (OR) die wordt gevormd door een 
groep enthousiaste ouders. De OR werkt samen met de leraren en de kinderen aan jaarlijks terugkerende 
onderwerpen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, interculturele activiteiten en sportevenementen. 

Jaarverslag 
Ieder jaar leggen we in een jaarverslag onze uitgaven en inkomsten vast. Deze verantwoording  wordt 
gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit twee ouders. 

Financieel jaaroverzicht schooljaar 2021-2022  

        
Baten    Begroting 2021/2022   Realisatie 2021/2022  
Ouderbijdrage    €                   4.700,00  €                     4.400,00 
Rente Spaarrekening   €                            0,29 
Opbrengst Bag2School   €                        253,20 
Totaal Baten 

 
 €                   4.700,00  €                     4.643,49                      

 

Toelichting baten: 
De ouderbijdrage is al geruime tijd € 25 per leerling, leerlingen die na 1 januari instromen betalen een 
bijdrage van € 12,50.   

        
Lasten 

 
 Begroting 2021/2022   Realisatie 2021/2022  

Sinterklaasfeest  €                    897,50  €                       643,93 
Kerstfeest  €                    400,00  €                       278,96 
Lief en leed  €                    325,00  €                       257,81 
Pasen  €                    150,00  €                         89,00 
Kampgeld  €                    980,00  €                    1.120,00 
Laatste schooldag  €                    300,00  €                         22,94 
Klassengeld  €                    675,00  €                       675,00 
Schoolthema's  €                    125,00  €                       125,00 
Carnaval  €                    150,00  €                       151,94 
Kosten ouderraad  €                      75,00  €                         57,68 
Kosten bank  €                    130,00  €                       119,40 
Schoolsport toernooien  €                      70,00  €                         21,37 
Schoolontbijt  €                      50,00  €                           0,00 
Projectweek  €                    150,00  €                       150,00 
Reservering initiatieven school  €                    450,00  €                           0,00 
Kriebelteam  €                        7,50  €                           0,00 
Musical  €                      30,00 €                         12,26 
Extraatjes / onvoorzien  €                    200,00  €                         25,00 
Eenmalige investeringen OR  €                    500,00  €                       140,00 

Totaal lasten 
 

 €                 5.665,00  €                    3.865,29 
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Toelichting lasten: 
De bijdrage kampgeld was begroot op € 35 per leerling (28 leerlingen), er is gevraagd om een verhoging 
i.v.m. stijgende kosten voor huur accommodatie en boodschappen. Er is besloten om het bedrag voor 
volgend jaar op € 40 per leerling te zetten en dit jaar de verhoging al door te voeren. Klassengeld betreft € 
75 per klaslokaal. In schooljaar 2021-2022 zijn er 9 i.p.v. 8 klassen. De post Sinterklaas is behoorlijk 
verhoogd i.v.m. het feit dat ‘onze’ Sinterklaas en de vaste Pieten gestopt zijn en er betaalde vernieuwing 
voor gevonden moest worden.  

        
Schoolreisje 

 Bijdrage ouders  €               2.794,50  
Kosten schoolreisje                   €                  4.776,10 

Resultaat schoolreisje  €               -1.981,60      
 

Toelichting schoolreisje: 
Het schoolreisje wordt eigenlijk altijd kostendekkend begroot. Aangezien er in schooljaar 2020-2021 geen 
schoolreisje heeft kunnen plaatsvinden en ook dit jaar diverse activiteiten geen doorgang hebben kunnen 
vinden hebben we eenmalig een grote bijdrage geleverd voor schoolreisje. Dit jaar werd van de ouders een 
bijdrage van € 22,50 gevraagd voor de groepen 3 t/m 7 zij gingen met de bus naar de Efteling en € 10,= 
voor de groepen 1 en 2 die met auto’s naar het Land van Jan Klaassen gingen en daar een ijsje aangeboden 
kregen vanuit de OR. 

Resultaat    Begroting 2021/2022   Realisatie 2021/2022  
Baten  €                             4.700,00   €                                4.653,49                             
Lasten  €                             5.665,00   €                               3.865,29                             
Resultaat schoolreisje                               -      €                              -1.981,60   

Resultaat totaal  €                                 -965,00     €                              -1.193,40 
 

Toelichting resultaat: 
We sluiten dit schooljaar af met een reeds ingeschat negatief resultaat. Aangezien schooljaar 2020-2021 
een positief resultaat van 1.037,26 opgeleverd heeft, levert dit geen veranderingen op voor het bedrag van 
de ouderbijdrage. Ruim 93% van de ouderbijdrage is betaald.  Daarnaast heeft de Bag2School van 2021-
2022 een bedrag van € 253,20 opgebracht. In 2022-2023 zal de Bag2School actie tweemaal ingepland 
worden. 

Werkelijke saldi :   start schooljaar   einde schooljaar  

saldo kas                          €       25,05                             €          0,05           

saldo spaar                          € 2.865,13                             €  2.865,42 

saldo r.c                           € 3.989,95                             €  2.787,26 

Vermogen:                          € 6.880,13                             €  5.652,73 
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Financiële begroting schooljaar 2022-2023: 

 

Baten    Begroting 2022/2023 

Ouderbijdrage   € 4.173,38 
Rente spaarrekening   € 0,00 
      
Totaal Baten 

 
€ 4.173,38 

      

Lasten 
 

Begroting 2022/2023 

Sinterklaasfeest 
 

€ 915,50 
Kerstfeest 

 
€ 400,00 

Lief en leed 
 

€ 325,00 
Pasen 

 
€ 150,00 

Kampgeld 
 

€ 800,00 
Laatste schooldag 

 
€ 300,00 

Klassengeld 
 

€ 640,00 
Schoolthema's 

 
€ 125,00 

Carnaval 
 

€ 170,00 
Kosten ouderraad 

 
€ 75,00 

Kosten bank 
 

€ 125,00 
Schoolsport toernooien 

 
€ 70,00 

Schoolontbijt 
 

€ 50,00 
Projectweek 

 
€ 150,00 

Reservering initiatieven school € 250,00 
Kriebelteam 

 
€ 7,50 

Koningsdag - bijdrage kar groep 1/2 € 25,00 
Musical 

 
€ 30,00 

Extraatjes / onvoorzien 
 

€ 250,00 
Eenmalige investeringen OR € 250,00 
Totaal lasten 

 
€ 5.108,00 

 

Resultaat  Begroting 2022/2023  

Tussentelling resultaat  €                       - 934,63 
Schoolreisje budgettair neutraal  €                                   -    
Inzet spaargeld  €                         
Resultaat  €                       - 934,63    

 

Toelichting begroting: 
We blijven een ouderbijdrage van € 25 per leerling hanteren, van instromers in groep 1 na 1 januari  2023 
vragen we een bijdrage van € 12,50 per leerling. De begroting is opgesteld naar aanleiding van het 
percentage betaalde ouderbijdrage in 2021-2022. De bijdrage kampgeld is begroot op € 40 per leerling (20 
leerlingen). Klassengeld betreft € 80 per klaslokaal, er zijn dit jaar weer 8 i.p.v. 9 groepen.  
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Welke OR-activiteiten waren er bijvoorbeeld in schooljaar 2021-2022: 

Schoolreisje:  Op 20 mei 2022 gingen groep 1 en 2 naar het Land van Jan Klaassen, ze hebben er heerlijk 
gespeeld en genoten van het ijsje dat namens de ouderraad werd aangeboden. Groep 3 t/m 7 gingen met 
de bus naar de Efteling te Kaatsheuvel waar (bijna) iedereen, ondanks het hete weer genoten heeft.  

Dag van de Leraar: Elk jaar verzorgd de ouderraad namens alle ouders en leerlingen een presentje voor de 
leraren en de stagiaires op de dag van de leraar op 5 oktober. Dit jaar kregen ze een pen, notitieblokje en 
sleutelhanger voor de liefste juffen en meesters. 

Sinterklaas:  In verband met de Corona-maatregelen was het helaas niet mogelijk om een gezamenlijke 
intocht van Sinterklaas te organiseren. Sinterklaas lag in school te slapen en werd wakker gemaakt door de 
onderbouw en zijn Piet. Alle kinderen hebben ondanks de maatregelen Sinterklaas gelukkig toch kunnen 
zien. Er werd voorgelezen door Piet. Sinterklaas heeft genoten van prachtige voordrachten. Daarna ontving 
de onderbouw uit handen van Sinterklaas de surprises. Sinterklaas heeft daarna de bovenbouw nog 
begroet waarna hij moe maar voldaan terug naar Spanje ging.  

Kerst:  de ouderraad heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen chocolademelk met slagroom en marshmallows 
ontvingen. Daarnaast kregen zij een kerstgroet met een kersthanger erbij. Aangezien er door de Corona-
maatregels geen uitgebreide kerstviering op school kon plaats vinden is het kerstverhaal op de ramen van 
de school uitgebeeld.  

Carnaval: Op 25 februari 2022 kon prinses Hotdog de Leer officieel openen en werd het met haar slogan 
‘met prinses HotDog voorop wordt Carnaval top!’ een geslaagd Carnavalsfeest. De OR heeft broodjes 
knakworst, ranja en snoepjes verzorgd.  

Pasen:  De onderbouw werd weer verblijd met eieren die na beschildering verstopt werden op het 
schoolplein. Daarnaast heeft er een paasontbijt plaatsgevonden waarbij de OR een deel van de 
benodigdheden bekostigd heeft. Tevens werd er limonade en chocolade/snoepjes rondgedeeld. 

Projectweek: op de afsluitende avond van de projectweek Gambia/Oekraïne hebben de leden van de 
ouderraad gezamenlijk een kraampje (beschikbaar gesteld door de marktvereniging Hengelo gld) bemand 
waar vandaan koffie, thee en koek verkocht werd. Deze items werden kosteloos door Coffee Fresh 
Westhoff en bakker Heijerman beschikbaar gesteld. Naast de opbrengsten van deze verkoop heeft de OR 
een schenking gedaan van 150 euro.  

Laatste schooldag:  In verband met de pensionering van juf Ria werd de laatste schooldag voornamelijk 
vanuit Pro8 geregeld. Vanuit de OR werden de kinderen verblijd met limonade en ijsjes.  

 

  


