
Inkomsten:

Ouderbijdrage 16/17 160,00€        instromende kleuters tussen 1-1-2017 en 1-5-2017 (gehalveerde ouderbijdrage schooljaar 2016/2017)

Ouderbijdrage 17/18 5.886,00€     Uitgaande van 218 leerlingen op basis van € 27,00 (NB 50 cent verhoging! Hiervoor is MR goedkeuring nodig)

Kledingactie 300,00€        Gemiddelde afgelopen drie jaren

Schoolreis 3.262,50€     inschatting voor 1-9-2017: 145 kinderen in groep 3-7, bijdrage 22,50 per kind 

inkomsten t-shirt verkoop 270,00€        inschatting op basis van 2016/17

Uitgaven:

uitgaven feesten

Sinterklaas 1.050,00€     Uitgaande van 218 leerlingen (115 in gr 5-8; 103 in gr 1-4 ) in december is hierin opgenomen: 

75,00€             Pietendagen en pepernotenbakacties e.d.

100,00€          strooigoed/eten en drinken. 

165,00€          schoencadeautjes (0,75 p/st)

100,00€          klassencadeau's bovenbouw 

410,00€          cadeau's onderbouw (€ 4,00 p/st),

200,00€          Het overige en het eventueel bespaarde geld op de cadeau's is voor het vervoermiddel, aankleding etc. 

Kerst 400,00€        150,00€          adventproject

250,00€          school

Pasen 300,00€        school, o.b.v. voorgaande jaren

Afscheid groep 8 500,00€        O.b.v eerdere jaren. Hieruit moet worden betaald, een hapje en drankje 

tijdens de musical en een kleine attentie voor de leerlingen max. € 2,00. De kosten van de musical en de lunch o.i. zijn voor school

Schoolfeest 300,00€        op basis van 2014-2016

Overige: 100,00€        Er is in 2017 geen projectactiviteit. 

uitgaven schoolreis/kamp

Schoolreis 3.915,00€     Uitgaande van 145 leerlingen x € 4,50 + eigen bijdrage (zie inkomsten)

Voordat de incasso plaatsvindt, moeten alle offertes bij de penningmeester zijn ingeleverd ter controle!

Kleuterfeest 192,00€        Op basis van voorgaande jaren (€4 per kind - uitgaande van 48 kinderen op 1-9-2017)

Kamp groep 8 108,00€        M.i.v. schooljaar 2013-2014 is het bedrag vastgesteld voor in elk geval vijf jaar op € 4,00 per kind. Dit is ongeveer gelijk aan het bedrag van het kleuterfeest. Groep 7 telt 27 kinderen

Avond 4-daagse 180,00€        uitgaande van 180 kinderen, € 1 per kind

overige uitgaven

KUVO - schoolsport 1.437,50€     Uitgaande van 230 leerlingen (1-1-2017) x € 5,00  Kuvo en € 1,25 Schoolsport 

Personele attenties 200,00€        Op basis van voorgaande jaren

Boeken/RT 550,00€        100,00€           kleuterbibliotheek/ kleine bibliotheek

450,00€           boekenweek/grote bibliotheek

Kaarten/schoolattributen 50,00€          Op basis van voorgaande jaren 

Reserveringen 620,00€        350,00€          reservering voor jubileumfeest 2020

270,00€          reservering t-shirts o.b.v. verkoop (zie inkomsten)

Overige 250,00€        kosten bankrekening, overige kosten


