‘Schenkgeld maakt het culturele en geestelijk leven mogelijk.’
Rudolf Steiner

Toelichting op besteding ouderbijdragen
Wat heeft school betaald vanuit de ouderbijdragen 2019/2020?
Beste ouders en verzorgers
Jullie ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die jullie aan de school schenken zodat wij in vrijheid
invulling kunnen geven aan het culturele en geestelijk leven op school en in Nederland. Jullie geven
dat geld in goed vertrouwen. Wij laten graag zien hoe wij als school jullie bijdragen hebben besteed.
Totaal ontvangen bijdragen in 2019/2020: €117.000
Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar, voor iedereen. De uitbraak van de covid-19 epidemie heeft
veel onzekerheid veroorzaakt ook financieel. Desondanks zijn jullie er met elkaar in geslaagd ons toch
weer structureel financieel te steunen. Van de € 130.000,- ouderbijdrage die wij hadden begroot voor
het schooljaar 2019/2020 is er € 117.000,- binnengekomen. Dat is gemiddeld iets minder dan € 300,per leerling.
We hebben dit geld als volgt besteed:
Euro’s

Uitgaven
Podiumkunsten
Muziek, euritmie, toneel, pianobegeleiding
Extra activiteiten
Jaarfeesten, presentaties, culturele activiteiten
Gebouw en plein
Onderhoud lokalen/ zaal / groene plein

62.000
(65.000)
3.000
(5.000)

Bijdrage Vereniging van Vrije Scholen

15.000
(20.000)
8.000
(8.000)

Extra leermiddelen en materialen

18.000
(18.000)

Extra opleidingskosten (o.a. zomercursus)

5.000
(8.000)

Extra leerling ondersteuning (o.a. Remediërende Euritmie)

6.000
(6.000)
117.000
(130.000)

Totaal
De bedragen tussen haakjes is wat we hadden begroot.
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Voorziene uitgaven vanuit de ouderbijdragen 2020/2021
Ondanks dat we voorzien dat ook komend schooljaar nog een lastig jaar zal zijn voor velen van jullie
vertrouwen wij er toch op dat jullie de school met elkaar kunnen blijven steunen in haar doelstellingen.
Want juist nu is jullie bijdrage van extra groot belang voor de school. Ik leg uit waarom.
De school werkt bewust met relatief beperkte reserves en lage overhead kosten. Dat doen we omdat
wij willen dat er zo veel mogelijk geld naar het onderwijs gaat. In 2019 en 2020 had/heeft de school
een beperkt tekort op de begroting, onder andere door enkele kleine klassen, hogere personele
kosten, en alle maatregelen die we hebben moeten treffen om veilig naar school te kunnen komen.
Dat is geen probleem, daarvoor zijn er reserves. Echter, het komende jaar zullen we er wel voor
moeten zorgen dat de financiën op de lange termijn gezond blijven. Jullie schenkgeld is daarbij van
cruciale waarde om ons rijke aanbod voor jullie kinderen ook in de toekomst mogelijk te blijven maken.
We gaan daarom voor dit schooljaar uit van dezelfde bedragen als vorig jaar en hopen dat we komend
jaar de €130.000 wel halen. Als iedereen gemiddeld €30 per kind meer geeft dan afgelopen jaar dan
zijn we er.
Alvast heel veel dank voor jullie blijvende steun!
Namens de hele schoolgemeenschap,

Niels Schieman
Schoolleider

