
 
 
Financieel beleid Oudercommissie Koningin Julianaschool 
 

De ouderbijdrage is een jaarlijkse bijdrage per leerling en bestemd voor bijzondere 
activiteiten van de school. De overheid geeft voor deze activiteiten geen vergoeding 
omdat ze niet direct verbonden zijn aan lessen. Toch zijn juist deze extra’s voor uw 
kind meestal een leuke ervaring. Voorbeelden van enkele activiteiten die uit de 
ouderbijdrage betaald worden zijn: 

 Schoolfeesten: sinterklaas, eindactiviteit 

 Vieringen: kerst- en paasvieringen, kerk-en schooldienst  

 Sport: voetbaltoernooi, avondvierdaagse 

 Afscheid groep 8: musical, afscheidsavond, afscheidsgeschenk 

 Natuur: excursies, ontdekkisten, vierkante-metertuintjes   

 Culturele activiteiten: voorstelling, crea-circuit, kinderboekenweek, 

voorleesontbijt  

 Lief en leed: een kaartje of presentje bij ziekte, kraambezoek, enz. 

 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Toch gaan we er van uit dat ieder gezin 
de bijdrage betaalt. Gelukkig gebeurt dit ook.  Wanneer dit voor ouders om 
financiële redenen niet mogelijk is, kunnen zij (gedeeltelijke) kwijtschelding  
aanvragen bij de directeur.  In deze uitleg kunt u lezen op basis waarvan de 
ouderbijdrage wordt bepaald en welke beleidsafspraken het kader vormen.  
 
Doelstelling: 
In het tweede kwartaal van ieder kalenderjaar bepaalt het team van de Koningin 
Julianaschool de jaarkalender voor het daarop volgende schooljaar. Deze kalender 
bevat alle speciale activiteiten en vieringen. Op basis van deze jaarkalender wordt 
aan de oudercommissie gevraagd om hier invulling aan te geven. 
 
Uitgangspunten: 
Het doel van de oudercommissie is om zo veel als mogelijk zowel qua menselijke 
ondersteuning, als ook financieel invulling te geven aan de wensen van de school. 
Voor het jaarbudget gelden de volgende uitgangspunten: 

- Het budget dient verdeeld te worden over de door de school gevraagde 
activiteiten, hierbij hebben feesten en vieringen voorrang op andere 
activiteiten. 

- Extra inkomsten vanuit sponsoring of schoolmarkt worden niet als standaard 
inkomsten gerekend en worden in beginsel dan ook niet in de standaard 
uitgaven meegenomen. 



- Uitgaven en inkomsten dienen binnen hetzelfde jaar dekkend of vrijwel 
dekkend te zijn. 

- Voorgaande uitgaven vormen de richtbedragen voor de uitgaven van een 
nieuw jaar (inflatie wordt indien nodig meegenomen). 

- De bestaande buffer is idealiter tussen de 50% en 100% van het budget van 
een schooljaar. 

- Indien het aantal activiteiten of de kosten per activiteit fors toenemen, zal de 
oudercommissie een voorstel doen aan de MR over een mogelijke verhoging 
van de ouderbijdrage. 

- Gemiddeld genomen wordt 10% van het jaarbudget niet direct aan een 
activiteit toegekend, in verband met onvoorziene uitgaven. 

- Voorafgaand aan een nieuw schooljaar wordt met de directie en de MR 
overlegd over het wel of niet plaats laten vinden van een schoolmarkt of 
sponsoractiviteit – en de bestemming voor de daaraan verbonden 
inkomsten. 

 
Inning ouderbijdrage: 
Ouders worden 6 weken na aanvang van het schooljaar gevraagd om de 
ouderbijdrage over te maken. Daarna zijn er twee herinneringsmomenten: 

- Eind oktober 
- Eind januari 

De tarieven zijn: 

- per kind: € 20,-  

- voor een leerling die na 1 januari op school komt: € 10,-  

- voor een leerling die na 1 april op school komt, hoeft u niets te betalen.  

 
Ouders die niet kunnen of niet wensen te betalen worden geacht dit aan de 
schoolleiding kenbaar te maken. 
 
Aanvullingen voor de schooljaren 2014 – 2017 
 
In overleg met de schooldirectie zijn een aantal additionele kosten opgenomen in 
het jaarbudget om de buffer op de rekening terug te brengen. Het gaat hierbij om de 
volgende kosten: 
 
Excursies/leskisten (ca €50,00 per groep per jaar)  € 500,00  
Schooltuintjes vierkante meterbakken  € 50,00  
Kinderchampagne op de laatste schooldag  € 25,00  

Kwintessens Kerstprogramma en Paasprogramma à €52,00  € 104,00  
  
Deelname aan de Grote rekendag: €60,00  € 60,00  
Groep 8-musicalpakket (copyrights,tekstboekjes,CD)  € 250,00  
Afscheidskado gr 8-leerlingen: boek Mijn Schooltijd à €10,95  € 275,00  
Consumpties voetbaltoernooi  € 35,00  

Kerk & Schooldienst; drankjes, zaalhuur, meegeefkadootjes  € 75,00  

 
 € 1.394,00  

 



Feitelijk betekent dit een verhoging van het budget met rond de 40%. De feitelijke 
kosten van de Kerst- en Paasviering zaten deels al in budget.  
Gezien het huidige saldo op de rekening van de oudercommissie is dit voor de 
komende tijd geen probleem. Ook omdat de kosten afgelopen jaar onder de 
begroting zijn gebleven. 
 
Voordat de reserve binnen de doelstelling ligt (tussen de 2200 en 4500 euro) kan er 
nog minimaal een bedrag van rond de 7000 euro extra gebruikt worden.  
Besloten is om in 2013 een éénmalige uitgave te doen voor de aanschaf van 
podiumdelen hetgeen de school jaarlijks een besparing van honderden euro’s huur 
zal opleveren;  In 2015 is vanuit de reserve een smartboard voor de kleuters 
gefinancierd.   
 
Daarnaast is besloten om voor de komende drie jaar de ouderbijdrage gelijk te 
houden aan het huidige niveau. Hiervoor zal de reserve per jaar ook met rond de 
duizend euro afnemen. Middels deze maatregelen zal de reserve in drie jaar tijd 
ongeveer 75% van het jaarbudget bedragen, exact binnen de afgesproken grenzen. 


