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VOORWOORD 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar 2021-2022 is inmiddels afgelopen. Voor de Ouderraad (OR) het moment om terug te 
blikken. 
De activiteiten van de OR zijn het afgelopen jaar in hoge mate beïnvloed door twee zaken. 
In de eerste plaats zorgde het coronavirus ervoor dat een aantal activiteiten geen of slechts in 
afgezwakte vorm doorgang kon vinden. 
In de tweede plaats het 90-jarig bestaan van de Groenschool. De OR heeft in samenwerking met de 
leerkrachten veel tijd en moeite gestoken in het organiseren van activiteiten in het kader van deze 
bijzondere gebeurtenis. 
 
In dit financieel jaarverslag geeft de OR een overzicht van de activiteiten waaraan zij een bijdrage 
heeft geleverd en wordt verantwoording afgelegd over de financiële gang van zaken van het 
schooljaar 2021-2022.  
Inmiddels zijn we alweer druk bezig met het voorbereiden van een aantal activiteiten voor het net 
begonnen schooljaar 2022-2023. In dit financieel jaarverslag publiceren wij daarom ook de begroting 
voor het schooljaar 2022-2023. 
 
Om deze activiteiten mogelijk te maken, is uw financiële steun hard nodig. We willen u hartelijk 
bedanken voor uw financiële steun het afgelopen schooljaar.  
Ook in het net begonnen schooljaar rekenen we weer op uw steun. Binnenkort ontvangt uw daartoe 
via Social Schools het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en mocht u vragen of ideeën hebben en/of zich willen aansluiten bij de 
OR, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via het volgende mailadres: 
OR@groenschool.lucasonderwijs.nl of schiet ons aan op het schoolplein. 
 
Namens de Ouderraad, 
 
Robert Hoeksema 
(penningmeester) 
  

mailto:OR@groenschool.lucasonderwijs.nl
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Rol Ouderraad  
 

Met de directie is afgesproken dat de OR de administratie voert van inkomende en uitgaande gelden 
op bankrekening Groen van Prinsterer – ouderraad NL75ABNA0240317874. 

 
De penningmeester beheert de gelden en financiële middelen van de OR, verkregen uit de vrijwillige 
ouderbijdrage. Het beheer vindt plaats aan de hand van de voorafgaande aan het schooljaar door de 
OR voorgelegde begroting, die door de Medezeggenschapsraad (MR) is goedgekeurd. 
Wijzigingen in de begroting gedurende het schooljaar worden ter goedkeuring aan de MR 
voorgelegd. 
De OR is over het beheer van de financiële middelen verantwoording verschuldigd aan de ouders 
en/of verzorgers, de MR en het schoolbestuur. 

 
Tweemaal per jaar voert de kascontrolecommissie een controle uit op het beheer van de gelden en 
financiële middelen van de OR. Afgelopen jaar is de kascontrolecommissie vernieuwd. Leden zijn 
Koen Bronsvoort en Irene Martini. 

 

Samenstelling Ouderraad 
 

Het afgelopen jaar zijn Sonja Koemans en Anneloes Walker als nieuw lid verwelkomd. Voorzitter Rob 
van der Aa,  penningmeester Birgitte Rijnaars en Arie Groen hebben de OR verlaten. Jeroen de Zeeuw 
heeft de voorzittershamer overgenomen en Robert Hoeksema heeft het penningmeesterschap op 
zich genomen. 

 
De huidige samenstelling van de Ouderraad is als volgt: Jeroen de Zeeuw (voorzitter), Pamela van 
den Berg, Renske Rosenboom, Sonja Koemans, Marjolein van den Dries, Anneloes Walker (secretaris) 
en Robert Hoeksema (penningmeester).  Suzanne Weynschenk vertegenwoordigt het personeel in de 
OR. 
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Activiteiten schooljaar 2021-2022 
 

Het afgelopen schooljaar heeft de OR de volgende activiteiten (mede) georganiseerd: 
 
• Kinderboekenweek  

 

o Ophangen en weghalen versiering  
 

• Sinterklaasfeest 

 

o Verzorgen strooigoed en schoencadeautje 
o Ophangen en weghalen versiering in de school 

 

• Kerstfeest 
 

o Ophangen en weghalen versiering in de school 
o Kerststukjes regelen 
o Verzorgen kerstontbijt 

 
• Paasfeest 

 
o Ophangen en weghalen versiering in de school 
o Verzorgen paaseitjes 
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• Sportdag 

 

o Regelen locatie (Cartouche) 
o Verzorgen springkussen, clinics en medailles 
o Sponsorloop Stichting Jarige Job (opbrengst € 12.797,73) 

 
• Schoolreisje 

 

o Bedenken en regelen bestemmingen 
 

• Activiteiten in het kader van het 90-jarig bestaan 
o Verzorgen van: 

o Groene kaarsen en prikkers kerststukje 
o Textielviltstiften voor maken duurzame versiering 
o T-shirts met opdruk 
o Fotograaf en foto alle leerlingen  

o Bezoek Monkeytown (groep 1-4)/Hofbad (groep 5-8) 
o Nieuwsbrieven en posters in lustrumstijl 
o Organiseren en inrichten gastles Onderwijsmuseum Dordrecht 
o Organiseren eindfeest 17 juni 2022 
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• Meester- en juffendag 

o Boeken gekocht voor in de klassen (voorlezen en gebruik) 
 
Activiteiten waaraan de OR geen actieve bijdrage heeft geleverd, maar die wel betaald zijn uit de 
vrijwillige ouderbijdrage: 

• Overblijf 
• Muziekles 
• Afscheid groep 8 

 
Vanwege de tijd en inspanning die is gestoken in de activiteiten in het kader van het 90-jarig bestaan, 
heeft de OR besloten om geen actieve bijdrage te leveren aan deelname door de school aan de 
Avondvierdaagse 2022. 
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Financiën schooljaar 2021-2022 
 

In het onderstaande overzicht staan naast elkaar weergegeven: 
• Oorspronkelijke begroting 
• De definitieve begroting waarin verwerkt de wijzigingen in de begroting die gedurende 

het schooljaar zijn doorgevoerd (na toestemming van de MR) 
• De werkelijke inkomsten en uitgaven 
• Het verschil tussen de definitieve begroting en de werkelijke inkomsten en uitgaven 

 
 

Ontvangst/Uitgave Oorspronkelijke  
begroting 

Definitieve  
begroting 

Werkelijk Verschil 
Definitieve  
begroting-
Werkelijk 

     
Ontvangsten     
Ouderbijdrage  69.010,00  69.010,00  70.465,00   1.455,00 
Teveel betaalde ouderbijdrage - - 400,00  400,00 
Totale Ontvangsten € 69.010,00 € 69.010,00 € 70.865,00 € 1.855,00 
     
Uitgaven     
Kosten voorgaand schooljaar  750,00 750,00  -  750,00 
Kinderboeken- en voorleesweek 750,00 750,00 713,61 36,39 
Sinterklaas 1) 1.350,00 1.400,00 1.333,84 66,16 
Kerstmis 750,00 750,00 705,34 44,66 
Pasen 100,00 100,00 181,81 -81,81 
Sportactiviteiten 750,00 750,00 306,80 443,20 
Avondvierdaagse 100,00 100,00 - 100,00 
Groep 8 (musical, afscheid) 2.400,00 2.400,00 1.010,56 1.389,44 
Representatiekosten 350,00 350,00 125,22 224,78 
Techniekmenu 2) 2.010,00 2.505,00 2.505,00 - 
Klassenbudget 2.512,50 2.512,50 2.730,00 -217,50 
Zomerfeest 300,00 300,00 16,42 283,58 
Cultuurmenu 2.998,25 2.998,25 1.987,30 1.010,95 
Welkomstpakket 3) 150,00 464,58 464,58 - 
Materiaal creatieve vorming 200,00 200,00 82,06 117,94 
Extra uitgaven (oa 90-jarig bestaan) 4) 3.000,00 13.000,00 8.662,93 4.337,07 
Materiaal uitdagende leeromgeving 1.000,00 1.000,00 880,31 119,69 
Bankkosten 101,34 101,34 - 101,34 
Overblijf 35.650,00 35.650,00 34.351,75 1.298,25 
Muziek  13.400,00 13.400,00 12.024,55 1.375,45 
Diversen - - 256,87 -256,87 
Totale uitgaven € 68.622,09 € 79.481,67 € 68.338,95 € 11.142,72 
     
     
Ontvangsten minus uitgaven € 387,91 € -10.471,67 € 2.526,05  
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Verloop liquide middelen:  
  

Stand begin schooljaar 2021-22 € 22.879,24 
Saldo inkomsten/uitgaven    €  2.526,05 
Stand eind schooljaar 2021-22 € 25.405,29 

 
Toelichting: 
 

• Inkomsten 
o Van de totaal 351 leerlingen is voor 341 leerlingen de vrijwillige ouderbijdrage 

voldaan (97%). De gemiddelde vrijwillige ouderbijdrage per leerling bedraagt  
€ 200,75 en de gemiddelde vrijwillige ouderbijdrage per leerling waarvoor is betaald 
bedraagt € 206,64 

o Voor 2 kinderen is de vrijwillige ouderbijdrage per abuis tweemaal betaald: dit geld 
zal in september worden terugbetaald 

o Uiteindelijk zijn de inkomsten ca. € 1.500 hoger uitgevallen dan begroot 
 

• Uitgaven 
Voor 5 uitgavenposten is de oorspronkelijke begroting gedurende het schooljaar aangepast: 
1. Sinterklaas: begroting is aangepast van € 1.350 naar € 1.400, omdat de inschatting was 

dat uitgaven hoger zouden uitvallen dan de begrote € 1.350. Goedkeuring MR is op 10 
november 2021 verkregen 

2. Techniekmenu: begroting is aangepast van € 2.010 naar € 2.505. Reden is dat er een 
prijsverhoging is doorgevoerd. Goedkeuring MR is 14 december 2021 verkregen 

3. Welkomstpakket (dopper): begroting is aangepast van € 150 naar € 464,58. Reden is dat 
er door betaling van € 464,58 in één keer 250 welkomstpakketten besteld konden 
worden. Hierdoor zullen naar verwachting de komende 4 jaren geen kosten meer 
gemaakt hoeven te worden voor deze uitgavenpost. Goedkeuring MR is op 10 januari 
2022 verkregen 

4. Extra uitgaven: begroting is aangepast van € 3.000 naar € 13.000. Het oorspronkelijk 
begrote bedrag ad € 3.000 was als volgt opgebouwd: 

 
Aanschaf muziekinstallatie € 1.000 
Vernieuwing Sinterklaasfeest        750 
90-jarig bestaan    1.250 
Totaal € 3.000 

 
De aanschaf van de muziekinstallatie heeft plaatsgevonden op 5 oktober 2021.  
Uitgaven voor de vernieuwing van het Sinterklaasfeest hebben niet plaatsgevonden. 
Omdat de OR van mening was dat een gebeurtenis als het 90-jarig bestaan veel aandacht 
verdient, is met de MR overeengekomen dat het budget hiervoor zou mogen worden 
verhoogd naar € 12.000. Op 13 maart 2022 is hiervoor goedkeuring van de MR verkregen. 
Reden dat niet het geheel begrote bedrag is besteed, heeft onder andere te maken met de 
hoger dan verwachte opbrengsten uit de verkoop van consumptiebonnen tijdens het feest 
op 17 juni 2022 en met het feit dat een aantal uitgaven in het schooljaar 2022/23 
plaatsvindt. 
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Als gevolg van de hiervoor genoemde aanpassingen in de 5 begrote uitgavenposten is het 
totaal van de begrote uitgaven met ca € 11.000 gestegen van ruim € 68.000 naar ruim  
€ 79.000. 
 
Uiteindelijk is ruim € 11.000 minder uitgegeven dan definitief begroot. Dit is het gevolg van 
het feit dat de inkomsten hoger zijn uitgevallen dan begroot, maar vooral doordat er minder 
is uitgegeven dan begroot voor met name de volgende uitgavenposten: 

• Kosten vorig schooljaar: er waren geen kosten vorig schooljaar 
• Sportactiviteiten: de kosten vielen lager uit dan begroot omdat een deel van de NPO 

(Nationaal Programma Onderwijs) gelden door de school zijn aangewend voor deze 
activiteit  

• Overige uitgaven (o.a. 90-jarig bestaan): zie de toelichting hiervoor bij uitgaven.  
• Overblijf: Deze lijken lager dan begroot te zijn uitgevallen, maar doordat de school in 

mei ’21 een factuur ad € 2.710,40 heeft gemist, vallen de kosten feitelijk ruim  
€ 1.400 hoger uit dan begroot. Reden dat de totale uitgaven hoger zijn uitgevallen 
dan begroot is doordat er een factuur van het schooljaar daarvoor is meegerekend. 
De factuur van juli schooljaar 2020-2021 is geboekt in het schooljaar 2021-2022.  

 
Voor wat betreft de uitgaven van Groep 8 (musical, afscheid): deze zijn weliswaar lager per 
het einde van het schooljaar 2021-22, maar in augustus (na afloop van het schooljaar  
derhalve) is nog een rekening van ruim € 1.200 voor deze activiteit betaald die ten laste van 
het schooljaar 2022-23 zal worden gebracht.  
 
Ten aanzien van de representatiekosten wordt opgemerkt dat onder deze post geen uitgaven 
zijn gedaan. Het hier gepresenteerde bedrag ad ruim € 125 is besteed aan de 
nieuwjaarsborrel; deze uitgavenpost zal in het komende schooljaar apart in de begroting 
worden opgevoerd. 
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Begroting schooljaar 2022-2023 
 
In het onderstaande overzicht staan naast elkaar weergegeven: 

• De definitieve begroting schooljaar 2021-2022 
• De werkelijk inkomsten en uitgaven schooljaar 2021-2022 
• De begroting voor het schooljaar 2022-2023 

 
Ontvangst/uitgave Begroting 2021-

2022 
Werkelijk 2021-

2022 
Begroting 2022-2023 

    
Ontvangsten    
Ouderbijdrage 69.010,00 70.465,00 68.000,00 
Teveel betaalde ouderbijdrage  400,00  
    
Totale ontvangsten € 69.010,00 € 70.865,00 € 68.000,00 
    
Uitgaven    
Kosten voorgaand schooljaar 750,00  - 4.800,00 
Kinderboeken- en 
voorleesweek 

750,00 713,61 750,00 

Sinterklaas 1.400,00 1.333,84 1.400,00 
Kerstmis 750,00 705,34 750,00 
Pasen 100,00 181,81 600,00 
Sportactiviteiten 750,00 306,80 750,00 
Avondvierdaagse 100,00 - 100,00 
Groep 8 (musical, afscheid) 2.400,00 1.010,56 2.800,00 
Representatiekosten 350,00 125,22 150,00 
Nieuwjaarsborrel kinderen  - 350,00 
Techniekmenu 2.505,00 2.505,00 2.750,00 
Klassenbudget 2.512,50 2.730,00 2.750,00 
Zomerfeest 300,00 16,42 1.500,00 
Cultuurmenu 2.998,25 1.987,30 3.000,00 
Welkomstpakket 464,58 464,58 - 
Materiaal creatieve vorming 200,00 82,06 200,00 
Extra uitgaven 13.000,00 8.662,93 - 
Materiaal uitdagende 
leeromgeving 

1.000,00 880,31 1.000,00 

Bankkosten 101,34 - 110,00 
Overblijf 35.650,00 34.351,75 40.106,25 
Muziek 13.400,00 12.024,55 13.400,00 
Duurzame decoratie Kerst en 
Sint 

 - 1.500,00 

Diversen  256,87 - 
Totale uitgaven € 79.481,67 € 68.338,95 € 78.766,25 
    
Ontvangsten minus uitgaven € -10.471,67 € 2.526,05 € -10.766,25 
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Verloop liquide middelen: 
 

Stand begin schooljaar 2022-2023 € 25.405,29 
Saldo inkomsten/uitgaven      -/- € 10.766,25 
Stand eind schooljaar € 14.639,04 

 
Aannames en toelichting: 

 
• Inkomsten: 

o Het aantal leerlingen is 350 (ca. gelijk aan het aantal leerlingen in het schooljaar 
2021-2022) en uitgangspunt is dat voor een gelijk aantal leerlingen de vrijwillige 
ouderbijdrage wordt voldaan 

o De vrijwillige ouderbijdrage blijft ongewijzigd op € 200 per leerling. Dit, ondanks de 
voorziene prijsstijgingen van een aantal uitgaven vanwege de huidige inflatie. Reden 
is dat de liquide middelen thans dermate ruim zijn dan een negatief saldo van de 
inkomsten minus de uitgaven gedragen kan worden 

o Wel zal in de toekomst een stijging van de vrijwillige ouderbijdrage onontkoombaar 
zijn om de activiteiten ook op de langere termijn te kunnen blijven organiseren. De 
OR gaat daarover dit schooljaar in overleg met de directie en de MR 
 

• Uitgaven: 
o Voor de uitgavenposten waarbij het afgelopen schooljaar minder is uitgegeven dan 

begroot, wordt het begrote bedrag toch ongewijzigd gelaten vanwege de huidige 
inflatie 

o De post Kosten voorgaand schooljaar zijn begroot op € 4.800, een forse stijging ten 
opzichte van vorig schooljaar. Reden is dat er in augustus 2022 nog een bedrag van 
ca. € 1.200 is betaald voor het afscheid van groep 8 in het schooljaar 2021-22 en dat 
er in augustus kosten ad ca. € 700 zijn betaald voor een aantal activiteiten in het 
kader van het 90-jarig bestaan. Hier komt de gemiste factuur ad € 2.710,40 van de 
overblijf in mei ’21 bij.  

o De post Pasen stijgt van € 100 naar € 600. Dit, omdat onze ervaring is dat € 100 te 
weinig is om het Paasfeest enigszins fatsoenlijk aan te kunnen kleden; afgelopen jaar 
hebben we er eigenlijk alleen chocolade paaseieren van kunnen kopen. We willen 
het Paasfeest dit schooljaar iets "uitbundiger” aankleden  

o De post Zomerfeest gaat van € 300 naar € 1500: we hebben het afgelopen jaar veel 
positieve reacties ontvangen op het eindfeest tbv het 90 jarig bestaan. We hebben 
daarom het voornemen om het zomerfeest jaarlijks wat ruimer aan te kleden dan 
dat we voor die tijd deden  

o Een forse stijging is zichtbaar bij de Overblijf. Reden is dat de DAK een prijsstijging 
heeft aangekondigd van 9%. Over de prijsstijging is een intensieve dialoog gevoerd 
tussen de directie, de MR en DAK. Uitkomst is dat de prijsstijging voldoende is 
onderbouwd. De stijging is het gevolg van de gestegen personeelslasten en de 
doorvoering van een prijsindexatie, die wel bij andere scholen, maar bij de 
Groenschool de afgelopen 3 jaar niet heeft plaatsgevonden 
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