
 
Jaarverslag ouderraad 2021-2022 

 
 
Schooljaar 2021-2022 begon goed en ondanks de restricties van de overheid met betrekking tot 
COVID-19 hebben de kinderen toch kunnen genieten van een schoolreisje. Helaas heeft de school 
rond de kerstvakantie de deuren toch moeten sluiten vanwege een korte lockdown, maar na 10 
januari zijn de scholen weer opengegaan en hebben de kinderen tot het einde van het schooljaar 
kunnen genieten van vieringen, feestjes en een sportdag. Langzamerhand zijn de regels versoepeld 
en zo werden de ouders ook weer welkom op school en hebben we zelfs samen kunnen genieten van 
de eindejaar viering vlak voor de zomervakantie.  
 
Ouderraad samenstelling 
Dit jaar bestond de Ouderraad (OR) uit: Claudia Schot (voorzitter), Loes van Stiphout 
(penningmeester), Didier Barrois (secretaris), Fatma Sancak, Nuray Aktepe, Geerte Delfgou, Sanne 
van Gennip en Aida Ceric. Aan het einde van dit schooljaar hebben Fatma, Loes en Claudia afscheid 
genomen van de OR. Geerte neemt het penningmeesterschap over van Loes. Sanne wordt de nieuwe 
voorzitter.  
 
Mocht u na het lezen van dit verslag vragen hebben of graag eens willen aanschuiven bij een OR-
vergadering, dan kan dat. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ouderraad@bs-opbouw.nl.   
 
Commissies 
Ook dit jaar stond de verkeersveiligheid rondom de school hoog op de agenda. De 
verkeerscommissie en de ouderraad hebben wederom gekeken naar de veiligheid in de straten in de 
buurt van de school. Dit jaar startte de school in samenwerking met de gemeente met het tijdelijk 
afsluiten van de Pieter Poststraat ’s ochtends en ’s middags tijdens het wegbrengen en ophalen van 
de kinderen. Dit vergroot de veiligheid van de kinderen in de Pieter Poststraat, maar daardoor neemt 
de drukte in de andere straten rondom de school, Adriaan Dorsmanstraat en Philips Vingboonsstraat, 
toe. Daarom sluiten we ons wederom aan bij het advies van de school om de kinderen zoveel 
mogelijk met de fiets of wandelend naar school te brengen.  
 
Op dit moment lopen alle commissies goed, maar extra ouderhulp is altijd welkom. Het aanmelden 
voor de commissies loopt via het ouderportaal.  
 
Ouderbijdrage 
Ook dit jaar heeft COVID 19 invloed gehad op het primair onderwijs. Het schooljaar startte normaal 
wat betekende dat de leerlingen hebben kunnen genieten van een schoolreisje. Rond kerst was er 
helaas weer sprake van een harde lockdown waarbij ook de basisschool de deuren gesloten moest 
houden. Toch hebben de kinderen een aangepast Sinterklaas en Kerstfeest kunnen vieren. Vanaf 10 
januari 2022 is het reguliere onderwijs weer opgestart en de scholen zijn tot einde schooljaar 
opengebleven. De activiteiten die gefinancierd worden vanuit de ouderbijdrage hebben gewoon 
kunnen plaatsvinden. 

 
Financiële verantwoording 2021-2022  
Inleiding/algemeen 
Hier wordt de financiële verantwoording van de OR gerapporteerd. Hierin vindt u terug welke 
bedragen door u als ouders aan de OR zijn betaald en wat de OR (via de verschillende commissies) 
van dit bedrag heeft kunnen bekostigen. Met andere woorden, welke extra activiteiten hebben 
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kunnen plaatsvinden in het afgelopen schooljaar 2021-2022 ten behoeve van alle kinderen op 
Saltoschool de Opbouw. 
 
Algemeen 
In onderstaand overzicht is te zien dat voor 2021-2022 de begrote uitgaven lager uitvielen dan de 
begrote inkomsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat twee voorschotten zijn 
teruggeboekt vanuit het schooljaar 2021/2022 omdat het schoolreisje toen niet door is gegaan 
vanwege COVID19 en daarnaast één aanbetaling van het schoolreisje voor het schooljaar 2022/2023 
voor 1 augustus 2022 (financiële grens schooljaar) is ontvangen. Een deel van deze kosten zal in de 
begroting van 2022-2023 terechtkomen. We verwachten dat deze kosten hoger uitvallen vanwege de 
gestegen brandstofkosten voor het busvervoer. Ook heeft de natuurcommissie geen beroep gedaan 
op het begrote bedrag en is er (nog) geen factuur ontvangen de Vereniging Openbaar Onderwijs 
(VOO).  
 
De totale kosten vallen daarmee ruim binnen de begroting waardoor we dit jaar met een positief 
saldo afsluiten. Op deze manier kunnen wij ook in 2022-2023 blijven bijdragen aan de activiteiten 
voor alle kinderen en hoeft er vooralsnog niet in het budget gesneden te worden. De ouderbijdrage 
blijft daarom dit jaar ook op €40,- per kind. Dit blijft echter alleen mogelijk als voldoende ouders de 
ouderbijdrage betalen.  

 
De verantwoording 2021-2022: 
De inkomsten van de ouderraad: 

 
Inkomsten Begroot Werkelijk 

Ouderbijdragen € 10.000,00 € 10.121,- 

Rente-inkomsten € 0,00 € 0,00 

Totaal € 10.000,00 € 10.121,- 

 
De ouderraad en haar commissies hebben de volgende activiteiten ontplooid: 

Uitgaven begroot werkelijk 

Schoolreis  €   7.250,00   €    4.608,06  

Evenementen  €   2.490,00   €    2.162,10  

Bijdrage schoolkamp groep 8  €      650,00   €       650,00  

Sportactiviteiten  €             -     €              -    

VOO  €      145,00   €              -    

Centrum voor de Kunsten  €             -     €              -    

Natuuractiviteiten  €      300,00   €              -    

Eenmalige uitgaven  €             -     €              -    

Bankkosten  €      180,00   €       210,88  

Overige uitgaven  €      200,00   €              -    

Totaal  € 11.215,00   €    7.631,04  

 
Begroting 2022 – 2023  
Ook voor het nieuwe jaar is er een begroting opgesteld. De inkomstenbegroting van de 
ouderbijdrage hebben we gelijk gehouden aan de jaren voor COVID 19, ervan uitgaande dat alle 
activiteiten het schooljaar 2022-2023 ook weer als normaal kunnen doorgaan. Dit betekent dat de 
ouderbijdrage voorlopig nog niet zal stijgen. Waarschijnlijk brengt het schoolreisje in 2022-2023 



 
hogere kosten met zich mee en daarom hebben we besloten dat er aanspraak wordt gedaan op de 
spaarrekening van de Ouderraad (saldo spaarrekening per 1-8-2022: € 5.088,94).  

 

 
Inkomsten Begroot 

Ouderbijdragen € 10.000,00 

Aanspraak spaarrekening € 2.000,- 

Totaal € 12.000,00 

 
De begroting van de uitgaven 2022 – 2023 zoals aan de Ouderraad voorgesteld door de 
penningmeester staat hieronder:  

 

 
 
De begroting voor de schoolreis is hoger ten opzichte van het voorgaande jaar in verband met de 
gestegen kosten, voornamelijk de brandstofkosten. Ook zijn de kosten die we maken aan de 
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) gestegen omdat er nog een nabetaling plaats moet vinden. De 
kosten voor natuuractiviteiten en overige uitgaven zijn naar beneden bijgesteld. En tenslotte zijn de 
kosten voor de bank ook licht gestegen. 
 
Effecten COVID19 
De begroting is opgesteld met het idee dat alle activiteiten in het schooljaar 2022-2023 gewoon 
plaats kunnen vinden. Ervan uitgaande dat de begrote inkomsten behaald worden, zou deze sluitend 
moeten zijn. 
 
Verslag van de kascommissie:  
De financiële verantwoording van 2021-2022 is door de kascommissie (Nuray Aktepe, Geerte Delfgou 
en Sanne van Gennip) goedgekeurd. 
 
 
Eindhoven, 05 september 2022 
 
 
Namens de ouderraad,  
Claudia Schot 

 

 

Uitgaven begroot

Schoolreis 8.100,00€    

Evenementen 2.490,00€    

Bijdrage schoolkamp groep 8 650,00€       

Sportactiviteiten -€            

VOO 290,00€       

Centrum voor de Kunsten -€            

Natuuractiviteiten 150,00€       

Eenmalige uitgaven -€            

Bankkosten 220,00€       

Overige uitgaven 100,00€       

Totaal 12.000,00€  


