Landsmeer, maart 2020
Beste ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangt u de begroting en realisatie van de ouderbijdrage 2018 – 2019 en de begroting van de
ouderbijdrage 2019 – 2020.

Begroting en realisatie ouderbijdrage 2018 – 2019
Begroting Realisatie
Inkomsten ouderbijdragen

46.000

46.089

Inkomsten werkweek bovenbouw

10.000

9.525

9.621

64.249

65.621

119.863

400

206

Verfraaiing school en omgeving
Aanvulling Leermiddelen + hesjes voor schoolreis

3.000
8.000

15.956
8.653

Bibliotheek

6.000

6.279

Musical

5.000

3.075

Dagexcursies

3.500

2.512

Werkweek BB

10.000

8.086

Schoolreizen

5.300

4.231

Feesten en vieringen + kerstorkest

5.000

7.263

900

418

Dansles midden- en bovenbouw

1.000

0

Rots & Water

5.000

6.019

Lessen beeldende vorming door vakleerkracht

3.000

3.000

Duurzaamheid

3.000

3.067

Museumbezoek

2.400

3.273

0

13.000

61.500
4.121

85.037
34.826

Overschot voorgaande jaren

INKOMSTEN TOTAAL
Representatie

EHBO lessen

English Teaching Assistant Program

KOSTEN TOTAAL
BATEN min LASTEN

Hieronder worden de voornaamste zaken kort toegelicht:
Afgelopen schooljaar bent u geïnformeerd over het overschot van de ouderbijdragen over voorgaande
jaren. In overleg met de MR is besloten om dit geld onder andere aan het schoolplein en aan het English
Teaching Assistant Program (Amerikaanse studente die Engelse les geeft op school) te besteden.
Hierdoor kon dit succesvolle programma dat een jaar eerder van start was gegaan worden voortgezet.
In verband met de aanschaf van een geluidsinstallatie en de educatieve strips die op de binnentrappen
geplaatst zijn, is het budget voor Aanvulling Leermiddelen afgelopen schooljaar hoger geweest dan in
voorgaande jaren.
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Voor de bibliotheek was een ruim budget opgenomen, zodat naast de aanschaf van nieuwe boeken ook
nieuwe verrijdbare opbergsystemen voor de prentenboeken en lessen gegeven door een schrijfster
bekostigd konden worden.
De voorgenomen danslessen voor de midden- en bovenbouw hebben niet plaatsgehad omdat de
beoogde dansdocent volgeboekt bleek te zijn. Deze lessen zullen in het huidige schooljaar wel
plaatsvinden.
De museumbezoeken zijn duurder uitgevallen als gevolg van hogere kosten voor openbaar vervoer.
In eerdere jaren is het voorgekomen dat facturen op verkeerde posten geboekt zijn. Daardoor is een
vertekend beeld van kosten ontstaan (overschrijdingen en onderschrijdingen ten opzichte van de
begroting). Dit was nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2018 – 2019. Hieruit is een deel
van de afwijkingen in bovenstaand overzicht te verklaren. Daarnaast komt het altijd voor dat facturen
met betrekking op het financiële schooljaar (oktober t/m september) pas na het jaar geboekt worden
en daardoor niet in de realisatie te zien zijn.

Op de volgende bladzijde vindt u de begroting voor de ouderbijdrage voor schooljaar 2019 – 2020.
In Berichten 10 bent u erover geïnformeerd dat de financiële afdeling van Esprit Scholen is overgestapt
naar een nieuw betalingssysteem. Hierdoor konden er lange tijd geen incasso’s gedaan worden.
Inmiddels is dit opgelost. Aangezien het schooljaar al even bezig is, zijn de periodes waarin de incasso’s
gedaan worden aangepast. De ouderbijdrage zal zoals gebruikelijk in vier termijnen worden
afgeschreven, en wel in de maanden april, mei, juni en juli. De hoogte van de totale bijdrage is
ongewijzigd en als volgt vastgesteld:




€ 210 voor het eerste kind
€ 185 voor het tweede kind
€ 160 vanaf het derde kind

Nota bene: De kosten voor de werkweek in de bovenbouw worden apart geïnd. Deze incasso’s heeft
reeds plaatsgevonden.
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Begroting ouderbijdragen 2019 – 2020
begroting
Inkomsten ouderbijdragen

44.000

Inkomsten werkweek bovenbouw

10.000

Overschot voorgaande jaren

34.826

INKOMSTEN TOTAAL

88.826

Representatie vast en vrijwillig

400

Verfraaiing school en omgeving

3.000

Aanvulling Leermiddelen

5.300

Bibliotheek

3.000

Musical

5.000

Dagexcursies

3.500

Werkweek BB

10.000

Schoolreizen

5.300

Feesten en vieringen

6.000

EHBO lessen

500

Dansles midden- en bovenbouw

1.000

Rots & Water

5.500

Lessen beeldende vorming door vakleerkracht

3.600

Museumbezoek

2.500

KOSTEN TOTAAL

54.600

BATEN min LASTEN

34.226

Zoals u kunt zien is er een positief resultaat van ruim € 34.000. Dit komt door het overschot
over voorgaande jaren en zal onder andere worden aangewend voor het financieren van het
English Teaching Assistant Program, verdere verfraaiing van het schoolplein en om een
reservering te kunnen doen voor het vieren van het 50-jarig bestaan van de Montessorischool
Landsmeer (september 2020).
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Baile van der Plas
Directeur Montessorischool Landsmeer
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