
OR-jaarvergadering nieuwe vorm 
Dit jaar zijn we op zoek gegaan naar een andere vorm voor de OR-jaarvergadering. De afgelopen 
jaren is slechts een handje vol mensen aanwezig geweest bij deze vergaderingen. Dus zijn wij samen 
met school aan de slag gegaan met de vraag; hoe vergoten we het bereik van de OR-jaarvergadering? 
Het antwoord was eigenlijk heel simpel, we gaan het digitaliseren. Daarom ontvangt u dit jaar voor 
het eerst de OR-jaarvergadering per e-mail. 
 
Erg zichtbaar voor u als ouder/verzorger zijn de activiteiten die wij gedurende het schooljaar 
organiseren. Minder zichtbaar zijn de achterliggende financiën. Daarom vindt u in deze e-mail een 
overzicht van de financiën van schooljaar 2016/2017 en voor komend schooljaar. 
 
Dankzij uw ouderbijdrage en diverse inzamelacties (oud papier, kledinginzameling e.d.) kunnen we 
alle activiteiten op school goed bekostigen. Dankzij speciale evenementen zoals bijvoorbeeld de 
Fancy Fair kunnen we een nieuw speeltoestel aanschaffen voor onze kinderen. 
 
Schoolreisje 
De laatste jaren is het schoolreisje een steeds grotere uitdaging geworden en afgelopen jaar hebben 
we het budget dan ook overschreden. Door steeds stijgende vervoers- en toegangsgelden heeft de 
OR (ouderraad) de MR (medezeggenschapsraad) gevraagd in te stemmen met een verhoging van de 
schoolreisbijdrage voor ouders van € 2,50 per kind. Zij hebben hiermee ingestemd. Ook de voltallige 
OR heeft ingestemd met de verhoging.  
 
Voor de meeste kinderen is het schoolreisje het uitje van het jaar. We hopen dan ook dat u instemt 
met de verhoging en dat wij ook komend jaar weer leuke schoolreisjes voor de kinderen kunnen 
organiseren. Afgelopen jaar gingen de betalingen uitstekend en hadden alle ouders op tijd betaald. 
Ook dit jaar hopen we dat u allen op tijd betaald, zodat de directie niet de beslissing hoeft te nemen 
een kind die dag niet mee te laten gaan. 
 
Totale ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is opgesplitst in twee delen. Naast de schoolreisbijdrage van € 27,50 betaald u net 
als vorig jaar € 17,50 voor de overige activiteiten. U kunt hierbij denken aan lichtjesavond, 
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen e.d. De totale ouderbijdrage per kind voor 
schooljaar 2017/2018 komt hiermee op € 45.  
Bent u het niet eens met de genoemde verhoging dan horen wij dat graag voor 8 oktober en zal er 
alsnog een traditionele OR-jaarvergadering worden georganiseerd om de verhoging in stemming te 
brengen. U kunt dit kenbaar maken door middel van een e-mail naar ouderraad@depaperclip.nl. 
 
In de bijlage vindt u het financieel overzicht van schooljaar 2016/2017 en de begroting voor 
schooljaar 2017/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ouderraad@depaperclip.nl


Financieel overzicht 2016/2017 
 

 
 
Inkomsten 
In dit overzicht kunt u zien dat er meer ontvangen is aan schoolreisbijdrage dan er begroot was. Dit 
wordt veroorzaakt door kinderen die gaandeweg het schooljaar zich aanmelden op de Paperclip. Ook 
kunt u zien dat de inkomsten van de diverse inzamelacties is tegengevallen. Graag vragen we nog 
even uw aandacht voor bijvoorbeeld oud papier en kleding. Doordat de Avond4daagse een andere 
betaalmethode heeft voorgeschreven, moesten we het inschrijfgeld wegschrijven onder het kopje 
“Diverse”. 
 
Uitgaven 
Dit jaar bleek veel kerstversiering en -verlichting sterk verouderd en zelfs kapot. Daardoor hebben we 
afgelopen jaar onvoorzien het budget overschreden. Zoals hierboven al uitgelegd bleek het niet meer 
mogelijk te zijn een schoolreisje te organiseren voor het oude budget. Ook hier zien we de gevolgen 
van de veranderde betalingsmethode van de Avond4daagse, de werkelijke uitgaven van 
sportactiviteiten is hierdoor hoger dan begroot.  
Zoals u ziet is er afgelopen schooljaar meer uitgegeven dan begroot, hiervoor hebben we de 
spaarrekening van de OR moeten aanspreken. Komend schooljaar hopen we dankzij de verhoging 
van de schoolreisbijdrage weer binnen het budget te blijven. 
 
Spaarrekening 
We kunnen het ons voorstellen dat u het saldo op de spaarrekening van de OR hoog vindt. Dit wordt 
mede veroorzaakt doordat we daar tijdelijk de opbrengst van de Fancy Fair hebben geparkeerd. Dit 
schooljaar zal die opbrengst worden besteed aan een nieuw speeltoestel. Wat dan overblijft op de 
spaarrekening is een buffer voor eventuele tegenvallers. 
 
 
 
 
 
 
 

Financieel overzicht Schooljaar      2016 / 2017

Ouderraad Paperclip

INKOMSTEN UITGAVEN

begroot werkelijk begroot werkelijk

Ouderbijdrage* ( 200 x €17,50 ) €3.500,00 € 3.502,00 Sint €1.650,00 € 1.671,22

Schoolreisje ( 185x€ 25,-) €4.625,00 € 4.880,00 Kerst €250,00 € 539,33

Rente €50,00 € 0,00 Schoolreisje 2017 €4.625,00 € 5.236,65

Diverse inzamelacties €350,00 € 193,81 Overige feesten €300,00 € 176,47

Diverse (oa.Sponsoring) €350,00 € 644,88 Representatie €100,00 € 32,35

Secretariaat €200,00 € 207,10

Sportactiviteiten €200,00 € 470,85

Culturele evenementen €1.000,00 € 449,98

Overig kosten (oa Afscheid gr8) €550,00 € 594,15

Totaal: €8.875,00 €9.220,69 Totaal: €8.875,00 € 9.378,10

Indien U vragen heeft over de begroting of financieel overzicht inkomsten minus uitgaven (€157,41)

kunt u deze schriftelijk indienen bij de ouderraad. Saldo 2015/2016 €4.022,57

Totaal: €3.865,16

spaarrekening 3664465113 €3.357,87

prive rekening 0107288532 €233,29

Akkoord Kascommissie: datum: 15-09-2017 kas €274,00

Totaal: €3.865,16

eind saldo schooljaar 2016 / 2017 €3.865,16



Begroting schooljaar 2017/2018 
 

 
 
Hier ziet u een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor komend schooljaar. Dit is 
gebaseerd op de verhoging van de ouderbijdrage voor het schoolreisje. Verder vindt u hier de 
besteding terug van de opbrengsten van de Fancy Fair. 
 
Kascommissie 
Zoals u kunt zien is het financiële overzicht goedgekeurd door de kascommissie. De kascommissie 
bestaat uit twee ouders van school die de inkomsten en uitgaven van de OR controleren. Deze twee 
ouders zijn geen lid van de OR, dit om de objectiviteit te waarborgen. Elk jaar wisselt de 
kascommissie van samenstelling. 
 
Heeft u vragen? 
U kunt de OR-bereiken door middel van het e-mailadres ouderraad@depaperclip.nl. Of spreek ons 
aan op het schoolplein. Op de site van de school (www.depaperclip.nl) vindt u een foto en de namen 
van de OR-leden. 
 
Wilt u ook plaatsnemen in de OR? 
Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! Bij veel aanmeldingen zullen er verkiezingen gehouden 
worden. 

Begroting Schooljaar      2017/ 2018

datum: 15-09-2016

Ouderraad Paperclip

INKOMSTEN UITGAVEN

begroot werkelijk begroot werkelijk

Ouderbijdrage* ( 220 x €17,50,- ) €3.850,00 0,00 Sint €1.700,00 0,00

Schoolreisje ( 200x€ 27,50) €5.500,00 0,00 Kerst €300,00 0,00

Rente €10,00 0,00 Schoolreisje 2018 €5.500,00 0,00

Diverse Inzamelingsacties €100,00 0,00 Overige feesten €300,00 0,00

Diverse (oa.Sponsoring) €300,00 0,00 Representatie €100,00 0,00

Fancy Fair opbrengnsten 2015-2016 €1.700,00 0,00 Secretariaat €200,00 0,00

Sportactiviteiten €200,00 0,00

Culturele evenementen €900,00 0,00

Overig kosten (oa Afscheid gr8) €560,00 0,00

Besteding opbr Fancy Fair €1.700,00 0,00

Totaal: €11.460,00 €0,00 Totaal: €11.460,00 €0,00

Akkoord Ouderraad: datum: 15-09-2017

Nynke Sybenga         vrz. spaarrekening 107288532 €3.357,87

prive rekening 3664465113 €233,29

Annemiek Looman        secr. kas €274,00

Totaal: €3.865,16

Raymond de Niet          penn.

begin saldo schooljaar 2017 / 2018 €3.865,16
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