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1. Voorwoord 
  
Geachte lezer,  

Voor u ligt het nieuwste jaarverslag, namelijk dat van het schooljaar 2021-2022, dat door de leden 
van de Oudercommissie van de St. Michaelschool is opgesteld. In dit verslag leest u niet alleen de 
officiële financiële verantwoording en begroting, maar brengen we ook verslag uit van alle 
festiviteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden, zoals het schoolreisje, Sinterklaas, het kerstontbijt 
(i.p.v. het kerstdiner dit jaar), carnaval en koningsspelen. Het blijft elk jaar weer fantastisch om te 
zien dat er door de enthousiaste ouders en het minstens zo enthousiaste schoolteam zoveel moois 
en gezelligs bewerkstelligd kan worden!  

Nog even in het kort samengevat: wat is en doet de Oudervereniging/Oudercommissie ook alweer? 

De Oudervereniging wordt gevormd door alle ouders/verzorgers met een kind op de 
St. Michaëlschool. 

De Oudercommissie is het bestuur van de Oudervereniging en organiseert, samen met de leden van 
het schoolteam, diverse activiteiten op school. De Oudercommissie bestaat uit een dagelijks bestuur 
en de activiteitencommissie.  

Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn de link tussen school en de 
activiteitencommissie en bewaken de voortgang en de financiën.  

De activiteitencommissie bestaat uit ouders die samen met het schoolteam zorgdragen voor de 
organisatie van de verschillende activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden.  

Vol goede moed en met enorme frisse zin begon iedereen aan een nieuw schooljaar eind augustus 
2021. Echter, in de winterperiode hebben we ons met z’n allen toch weer neer moeten leggen bij het 
feit dat door Corona en bijbehorende maatregelen opnieuw niet alles als vanouds kon doorgaan. Wat 
betreft de activiteiten is het gelukt vervangende en passende activiteiten te organiseren met als 
gevolg net zulke blije kindergezichtjes als anders. Het schoolreisje ging gelukkig door, dit was zoals 
elk jaar een prachtige dag. Met veel moeite en tegenzin waren we door alle maatregelen opnieuw 
genoodzaakt het befaamde kerstdiner te annuleren, maar hiervoor in de plaats kwamen de kinderen 
nu om 8:30 op hun mooist in een prachtig versierde en verlichte school voor een heerlijk zelfgemaakt 
kerstontbijtje dit keer, een primeur! Gelukkig begon in de tweede helft van het schooljaar alles zo 
langzamerhand weer te “normaliseren”. We hebben met alle ouders in de Oudercommissie ons best 
gedaan om, samen met het schoolteam en hulp van andere ouders, leuke en goed verzorgde 
activiteiten neer te zetten. Zo ging Carnaval door, al was het op een iets aangepaste wijze, en waren 
de koningsspelen een groot succes! Ook de avond 4-daagse kon weer doorgaan, wat geslaagde 
avonden waren met heerlijk wandelweer en enorm veel fanatieke en blije kinderen die hun terecht 
verdiende medaille kwamen halen na 4 avonden lopen!  

Dit jaar kon voor groep 8 gelukkig goed eindigen met een musical en een waanzinnig feest! 

Terug naar de Oudercommissie. Deze commissie bestond het afgelopen jaar uit een groep van maar 
liefst 16 ouders. Een goede verdeling tussen derdejaars, ervaren leden en een groepje nieuwe leden. 
Ook de verdeling van de ‘bijbehorende’ leerlingen is goed. Alle groepen worden wel 
vertegenwoordigd. Eind vorig jaar hebben we afscheid genomen van 3 betrokken leden: Ellen, 
Willemijn en Monique. Bedankt voor jullie enthousiasme en nauwelijks te evenaren inzet, we zullen 
jullie missen!  
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Gelukkig heeft zich ook weer een aantal enthousiaste nieuwe leden gemeld, 5 in totaal: Marcelle 
Dukker, Pamela Raeijmaeckers, Nikka van Nikkelen, Anne Marthe den Hartog en Rianne Sigmond. 
Welkom en veel plezier de komende jaren!  

Na de ALV zullen ook Timo en ikzelf de Oudercommissie verlaten. Ook Timo wil ik vanuit hier enorm 
bedanken voor zijn werkzaamheden als secretaris (3 jaar!), je was een waardevolle en onmisbare 
stille kracht achter het DB en de OC. Dank daarvoor! Timo zal worden opgevolgd door Antje, die ik 
vanuit deze plek veel succes wil wensen. Anneke, de financiële vrouw binnen het DB, gelukkig blijf je 
nog even! Dank voor je kloppende financiële verslagen en berekeningen en fijn dat je de continuïteit 
binnen het DB kan waarborgen. Dank aan alle andere OC-leden, voor jullie inzet en aanwezigheid, 
voor jullie support en vooral ook voor de gezelligheid! Veel dank ook voor Peter en Nathalie, voor de 
maandelijkse overleggen, en alle laagdrempelige momenten tussendoor, voor jullie openheid en voor 
jullie vertrouwen in ons als OC. En ook dank aan Laurent, fijn dat we altijd op jou kunnen rekenen, als 
afgevaardigde van het schoolteam. 

Ik heb zelf de afgelopen 3 jaar met ontzettend veel plezier deelgenomen aan de Oudercommissie. 
Eerst 2 jaar als lid van de activiteitencommissie en als laatste jaar mocht ik de eervolle taak van 
voorzitter vervullen. Ik heb ervan genoten zo dicht betrokken te zijn geweest bij de school. Wat een 
prachtige instelling is deze school! Ik ben er trots op dat we met elkaar, dat wil zeggen in de eerste 
plaats natuurlijk het schoolteam en schoolbestuur, en daarnaast de OC, de MR en alle andere ouders 
en betrokkenen, zo’n mooi leer- en ontwikkelklimaat weten neer te zetten voor en met de kinderen! 
Ik draag het stokje graag over aan Sarah, die ook al 3 jaar in de OC zit en nu als voorzitter het roer 
over zal nemen. Dank daarvoor Sarah, en heel veel succes gewenst, dat gaat helemaal goed komen!  

Rest mij nog u veel plezier te wensen bij het lezen van het jaarverslag! 

Hartelijke groet, 

Fréderique Rombauts – Gilissen 

Voorzitter OC 2021-2022 
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2. Samenstelling Oudervereniging 2021-2022 
  
 
Dagelijks Bestuur (DB): 

 Fréderique Rombauts-Gilissen (voorzitter)    

 Anneke van der Sanden (penningmeester) 

 Timo Cochius (secretaris) 

 

Activiteitencommissie (AC): 

 Antje van Eikeren 

 Marijn Hinskens 

 Marjolein Kooijman 

 Carleen Legierse 

 Sarah van der Loo 

 Monique Pielage 

 Kirsty Salari 

 Annemiek van Schijndel 

 Merel van der Sluis 

 Ellen Stam 

 Willemijn Steller 

 Kelly Stroband 

 Patrick Struijk 
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3. Verslag van de activiteiten  
 
Ondanks dat het thuisonderwijs en beperkte toegang tot school in de eerste helft van het schooljaar 
nog voor de nodige afstand zorgde, werd alles gelukkig weer steeds normaler naar het einde van het 
schooljaar toe. Dit was fijn voor zowel de leerlingen, docenten als de ouders. Gelukkig konden ook dit 
jaar de meeste activiteiten wel gewoon doorgaan, hetzij soms in een wat aangepaste vorm. Hierbij 
hebben we vanuit de OC geprobeerd alles zoveel als mogelijk normaal te laten verlopen zodat het 
voor de kinderen momenten waren die vertrouwd aanvoelden en waarin ze hebben kunnen 
genieten.  

Uiteindelijk hebben vorig jaar de volgende activiteiten geen doorgang gevonden en zijn dus niet 
opgenomen in het jaarverslag: wijntje-op-het-pleintje en de themadag. De themadag vindt 
normaliter om het jaar plaats, maar wordt in 2022-2023 alsnog georganiseerd. 

 

Schoolreis 

We begonnen het jaar traditiegetrouw met het schoolreisje. Ieder jaar weer een mooie start van het 
schooljaar. En ook dit jaar zaten alle kinderen weer volop in spanning voor schoolreis. Klas voor klas 
gingen ze naar de bus (of fiets) en begon de mooie dag. Dit jaar gingen groep 1 en 2 naar 
Plaswijckpark en na een jaartje Avifauna geprobeerd te hebben ging groep 3 en 4 dit jaar naar het 
Linnaeushof. De groepen 5 en 6 gingen naar Drievliet en zoals gebruikelijk ging groep 7 naar Outdoor 
Valley en groep 8 naar de Efteling. Het was ook een mooie zonnige dag. Alle locaties waren druk, 
maar dat heeft niets afgedaan aan het plezier van de kinderen. Er is genoten op de glijbanen, survival 
banen en in de achtbanen. Een groot feest! 
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Dag van de leraar 

Ieder jaar zetten we, namens de leerlingen, ook de docenten in het zonnetje op de dag van de leraar. 
Zo ook dit jaar, met lekkere Koekela koekjes en brownies. Een groot succes, want hetzelfde verzoek 
voor 2022 is al ingediend! 

                                

        

Sinterklaasviering 

De kinderen stonden dit jaar enthousiast klaar op het schoolplein toen Sinterklaas en de Pieten aan 
kwamen rijden in… een jeep van de Marechaussee! Met zwaailichten, toeters en alles. Wat een 
verrassing. 

In verband met Corona konden er maar twee Pieten mee naar de Sint Michaël, maar dat maakte het 
feest niet minder groot! Nadat Sinterklaas op het schoolplein een praatje had gehouden en de 
kinderen uit volle borst hadden gezongen, is hij samen met de Pieten én een boel cadeaus zijn ronde 
door de school begonnen. 

De verandering van afgelopen jaar om de kinderen niet meer een eigen cadeautje te geven, maar 
een paar grote klassencadeaus, was goed ontvangen. Daarom heeft de Sint dit jaar weer een aantal 
grote klassencadeaus meegebracht. Ook kregen alle kinderen wat lekkers. Sint blij, kids blij en de 
leerkrachten blij! 



8 
 

 

 

                

 

       

 

Kerstviering  

Geen kerstviering zonder een kerstversiering, dus een van de weinige mannen van de OC en 
natuurlijk Richard hebben weer de schone taak op zich genomen om de boom op te tuigen. En daar 
heb je altijd een paar docenten bij nodig die van de zijlijn goed advies geven. Het resultaat mocht er 
weer zijn. 
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Helaas was er dit jaar weer geen wijntje op het pleintje. Ook kon het kerstdiner niet in de 
gebruikelijke vorm doorgaan en is het omgezet naar een kerstontbijt. Dit weerhield ons er niet van 
om het succes van vorig jaar met de vuurwerkfonteinen op de ijsjes te herhalen. Met de hulp van een 
aantal leerlingen was dit weer een mooi spektakel.  
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Al met al was het helaas geen klassiek kerstdiner in de avond door Corona, maar daar hebben de 
leerlingen gelukkig niet veel van gemerkt. 

 

Carnaval  

De laatste dag voor de voorjaarsvakantie werd er weer Carnaval gevierd. Het idee was om eindelijk 
weer eens een activiteit voor de gehele school te organiseren, wel buiten vanwege Covid-19 maar 
dat mocht de pret niet drukken. Meester Nikki als DJ zou voor de welbekende hosmuziek zorgen 
zodat alle klassen lekker zouden kunnen dansen en de polonaise lopen. Vanwege de vele regen die 
dag kon dit buiten niet plaatsvinden en moesten de klassen het zelf in de klas vieren. De ene klas 
deed dit uitbundiger dan de andere, wel allen onder het genot van een pakje of bekertje limo met 
een zakje chips. 
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Pasen 

Dit jaar kon Pasen gelukkig weer doorgaan met het traditionele paasontbijt. Alle kinderen hebben 
een mooie paasdoos gemaakt voor degene wiens lootje ze hadden getrokken. Naast het paasontbijt 
zijn er ook kleurrijke hortensia’s geplant op het schoolplein. Het paasverhaal is door 2 kinderen 
herschreven/samengevat en door “toneelspelers” uit de groepen 5 t/m 8 is het verhaal in stilstaand 
beeld uitgebeeld. Door de groepen 1/2 zijn er ook weer leuke kaartjes voor het verzorgingstehuis 
gemaakt.      

       



12 
 

 

Koningsspelen 

Ook dit jaar was het weer gezellig met de koningsspelen. Na het zingen en dansen van de FitTop10 
konden de kinderen weer allemaal leuke spelletjes doen die door Kcal in samenwerking met de 
school zijn georganiseerd. De vergoeding voor Kcal wordt betaald door de oudercommissie.   
 

                      

 

Kranslegging 4 mei 

Ook dit jaar heeft de OC namens de school een krans gelegd naast de Prinses Irenebrug ter 
nagedachtenis van alle oorlogsslachtoffers.  

 

Lustrum 

Er was geen sportdag dit jaar omdat eindelijk het lustrum door kon gaan! Qua organisatie heeft de 
school hier zelf het voortouw in genomen en hebben vele ouders fantastische workshops gegeven. 
Financieel heeft de OC een grote bijdrage geleverd van ruim 9.000 EUR. 

 

Schoolfotograaf 

Dit jaar werden er uiteindelijk op 3 dagen foto’s gemaakt. Op veler verzoek is het aanbod van de 
fotoformaten aangepast zodat sowieso de “standaard” formaten besteld konden worden. Nu kunnen 
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alle opa’s en oma’s weer dezelfde foto’s op de schouw zetten. De reacties waren door de bank 
genomen dan ook positief. Volgend jaar zal er met een nieuwe fotograaf gewerkt worden die samen 
met 2 fotografen zal komen om hopelijk zowel de individuele foto’s als de groepsfoto’s op 1 dag te 
maken. 

  
Avondvierdaagse 

Na 2 jaar alleen individuele mogelijkheden werd dit jaar de vierdaagse weer gelopen. En dat werd 
massaal gedaan. Er liepen 365 lopers mee via school, een mooi aantal en meer dan voor Corona. De 
sfeer was gemoedelijk, heel leuk om al het enthousiasme te zien en ook hoe belangrijk het voor de 
meeste kinderen is dat de stempelkaart wordt afgestreept, ook als ze geen ijsje of appel willen. 

Iedereen is gefinisht en alle medailles zijn verstrekt. Veel lopers liepen voor de 1e keer dit jaar, maar 
er waren ook lopers die voor de 8e keer meeliepen.  

Al met al een succes! 
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Musical en eindfeest 

Gelukkig konden de musical en het eindfeest weer op de normale manier doorgang vinden dit jaar. 
De ouders werden getrakteerd op een hele leuke en grappige musical. Het was duidelijk dat de 
kinderen (en leerkrachten) keihard hadden gewerkt om dit neer te zetten. Na afloop kon men een 
drankje drinken en napraten over de musical waarbij enkele OC-leden de catering verzorgden. Het 
was een geslaagde avond. Ook het eindfeest was een groot succes met een heleboel gasten, er werd 
flink gedanst, gedronken en gelachen. 
  

 

       

 

Tot slot 

Afgelopen schooljaar was de impact van Corona op ieders leven nog steeds voelbaar, maar al minder 
groot dan de jaren daarvoor. Of misschien went het. In ieder geval konden we vanaf het voorjaar de 
activiteiten weer op de “normale” manier organiseren. Al met al hebben we met groot plezier veel 
leuke activiteiten kunnen organiseren. Daarnaast blijft het brede aanbod van school voor de kinderen 
toch ook ieder jaar weer een verrijking met de vele leerzame, interessante en leuke uitjes, workshops 
en natuurlijk de projecten op school. 

Fantastisch dat dit allemaal georganiseerd kan worden op onze school! En dat lukt alleen met behulp 
van een enthousiast schoolteam, een actieve oudercommissie en natuurlijk alle helpende handjes 
van ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere vrijwilligers. Maar ook de financiële, vrijwillige 
bijdrage van ouders aan de activiteiten zorgt er voor dat we zo’n breed en gevarieerd aanbod hebben 
op onze school. 
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Komend schooljaar staan er wederom mooie activiteiten op het programma, waaraan achter de 
schermen al druk wordt gewerkt en voorbereid. 

We hebben er zin in!  

 

Timo Cochius  

Secretaris  
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4. Financieel jaarverslag 2021 - 2022 
Winst en verliesrekening Oudercommissie St. Michaelschool 

De ouderbijdrage per kind voor het schooljaar 2021-2022 is, na instemming door de 
Medezeggenschapsraad, tijdens de ALV vastgesteld op € 65,- per kind. Deze bijdrage is ook dit 
bijzondere jaar toereikend gebleken voor de activiteiten zoals deze gepland stonden ondanks dat er 
minder ouderbijdrage is ontvangen dan begroot, namelijk € 904,-. 

In onderstaand hoofdstuk 6 vindt u een overzicht van de realisatie en de balans voor 2021-2022 en 
de begroting voor 2022-2023. 

  

Uitgaven 2021-2022 

Activiteiten 

Ondanks dat Corona ook in 2021-2022 nog volop aanwezig was hebben alle activiteiten dit jaar wel 
doorgang kunnen vinden, met uitzondering van wijntje-op-het pleintje en de thema-avond. Het niet 
door laten gaan van de thema-avond was een keuze vanuit de commissie omdat er door het 
verplaatste Lustrum al veel activiteiten waren in het voorjaar.  

De meeste activiteiten hebben weer kunnen plaatsvinden zonder al te veel beperkingen/ 
aanpassingen. Ook mocht de school weer vieringen organiseren voor de hele school in plaats van 
afgeschermde groepen. Alleen met Sinterklaas en Kerst is er nog sprake geweest van een aangepaste 
viering waar de klassen niet bij elkaar zijn gekomen. Ook kon wijntje op het pleintje niet doorgaan, 
mede doordat het kerstdiner uiteindelijk is verplaatst naar een kerstontbijt. Wel heeft de 
oudercommissie voor deze activiteiten een bijdrage geleverd en is het budget vrijwel geheel 
gebruikt.  

Omdat er vanwege Corona de afgelopen jaren niet altijd workshops of activiteiten georganiseerd 
konden worden om de leerstof op verschillende manieren aan te bieden is er het afgelopen jaar 
besloten om wat extra uitgaven goed te keuren. Hierdoor is er € 1.390,- meer uitgegeven aan de post 
leerpleinen. Je moet hierbij denken aan activiteiten zoals een bezoek aan de kinderboerderij, een 
museum of een thema kookworkshop voor de kinderen. Ook is er het afgelopen jaar extra 
uitgegeven aan het lustrum, in totaal € 1.074,- meer dan gebudgetteerd. Hiermee is er in totaal iets 
meer dan € 9.000,- uitgegeven aan het lustrum. Het merendeel van deze kosten was al voorzien in de 
voorgaande jaren. 

Op het schoolplein is het afgelopen jaar een groot onderhoud gedaan vanwege de problemen met de 
waterdrainage, daarnaast moesten ook de touwen van het speeltoestel op de hoek van de 
Pergolesilaan vervangen worden. De vervanging van de touwen is door de oudercommissie betaald. 
Hiervoor was de afgelopen jaren al een bedrag (€ 2.100,-) voorzien, maar dit was niet toereikend. De 
totale kosten waren iets meer dan € 7.000,-. Gelukkig was er ook een financiële meevaller. Vanuit 
eerdere jaren werden er nog 2 facturen verwacht. Echter, deze zijn nog steeds niet binnen en 
aangezien de uitgaven van zo lang geleden zijn is er besloten om deze voorziening af te boeken ten 
gunste van het resultaat (€ 2.900,-). 
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Afgelopen jaar is er een verdere stap gemaakt tot het digitaliseren van de OC. De schoolkleding is 
middels een website verkocht. Daarbij werd ook digitaal betaald in plaats van contant. Dit maakt het 
proces gemakkelijker, maar ook minder foutgevoelig. Er is besloten om deze website aan te houden 
zodat hij ook gebruikt kan worden voor de bijdrage voor de Avond-4-daagse en in de toekomst 
wederom voor de schoolkleding. 

 

Reserveringen 

Voor de opbouw van de algemene reservering voor posten zoals buitenruimte, binnenruimte en 
muziek en geluid is € 2.250,- opgenomen zoals begroot. Voor het lustrum is € 1.500 opgenomen. 
Omdat de thema-avond niet doorging maar de kosten in het verleden al voorzien waren is er 
besloten niet nog een voorziening hiervoor op te nemen dit jaar. Dit jaar is er door de 
oudercommissie samen met school gekeken naar de hoogtes en het doel van de voorzieningen. Op 
basis daarvan is een beleidsdocument opgesteld dat onder andere door de kascommissie is 
doorgenomen en goed bevonden. Op de ALV zal dit document ook kort besproken worden om de 
verdere opbouw van voorzieningen af te stemmen met de leden.  

 
Inkomsten 2021-2022 

Ouderbijdrage 

In totaal is € 904,- minder ouderbijdrage ontvangen dan begroot. Dit komt door een aantal ouders 
die niet betaald hebben. 

Uiteindelijke resultaat 

Het totale resultaat komt op €4.433,- negatief wat € 3.262,- slechter is dan gebudgetteerd.  

 

Balans 

Activa 

In de activa zijn vooruitbetaalde bedragen opgenomen, dit betreft de vooruitbetaling voor de 
schoolreis a € 2.393,-. Verder is er afgelopen jaar een betaling dubbel gedaan die nog terug moet 
komen van een leverancier. Het banksaldo op de rekeningen was €45.629,-. 

Passiva 

Per einde jaar bezat de oudercommissie een eigen vermogen van € 33.062,- en voorzieningen ter 
waarde van €10.250,-. Daarbij geldt dat de school voor het lustrumjaar 2026 naar verwachting 
wederom € 9.000,- zal vragen, hiervoor is dit jaar € 1.500,- opgenomen, maar het voorstel is om de 
voorziening vanaf komend jaar te verhogen naar € 1.800,-.  
Verder hebben we voor € 4.749,- aan crediteuren open staan. Deze posten zijn voornamelijk facturen 
die te laat ontvangen zijn. Per einde boekjaar waren ze maximaal 5 maanden oud. 
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Verzoek 

De jaarcijfers van de oudercommissie van de St. Michaëlschool zoals hiervoor besproken en 
weergegeven in hoofdstuk 6. Cijfers zijn goedgekeurd door de Kascommissie. Ik verzoek de ALV om 
goedkeuring van de jaarrekening van 2021-2022. 

Anneke van der Sanden 

Penningmeester   
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5. Begroting 2022-2023 
Begroting 2022-2023 Oudercommissie St. Michaëlschool 
Uitgaven  

De kostenbegroting is gebaseerd op enerzijds de uitgegeven bedragen per kind van de afgelopen 
jaren en de aantallen kinderen in het nieuwe schooljaar en anderzijds op de schatting door de 
diverse commissies van de te verwachten uitgaven. Voor het jaar 2022-2023 spelen de hoge 
inflatiecijfers een rol en daarvoor zijn sommige budgetten wat opgehoogd. 

De oudercommissie heeft besloten dat er een groot eigen vermogen is opgebouwd. Daarbij is het 
eigen vermogen hoger dan wat de oudercommissie noodzakelijk acht. Hiermee is rekening gehouden 
bij het opstellen van de begroting voor 2022-2023. Zo is er besloten om geen post onvoorzien mee te 
nemen, omdat onvoorziene uitgaven ten koste kunnen gaan van het eigen vermogen.  
Helaas is het voor het nieuwe jaar wel noodzakelijk om de ouderbijdrage te verhogen naar €70,- per 
kind. Daarmee staat er in het budget nog steeds een verlies van € 1.320,-. Er is echter voor gekozen 
om de ouderbijdrage niet nog verder te verhogen in een tijd waarin alle kosten al zo hard stijgen. De 
komende jaren zal er dus ingeteerd worden in het eigen vermogen, echter willen we het eigen 
vermogen minimaal op € 25.000,- houden. 

Voor 2022-2023 komt de oudercommissie dus met een voorstel van een bedrag van € 70,- per kind 
per geheel schooljaar. 

Het budget voor de activiteiten is redelijk in lijn met de afgelopen jaren opgesteld. Er gaat ten 
opzichte van 2021-2022 extra budget naar de schoolreis, voornamelijk vanwege hogere kosten voor 
de bus. Ook zal komend jaar de sportdag en de thema-avond weer plaatsvinden en is hier budget 
voor vrijgemaakt. De kosten voor het leerplein zullen wat lager zijn omdat er wat minder excursies 
georganiseerd zullen worden, ook vervalt de bijdrage van de oudercommissie voor de muzieklessen 
aangezien dit tegenwoordig onderdeel is van het lesaanbod en dus door school betaald zal worden.  
 

Inkomsten 

De inkomstenbegroting hebben we gebaseerd op het betaalgedrag van afgelopen jaar aangezien de 
school niet verwacht nog verder te groeien. 

Voor 2022-2023 is het aantal verwachte leerlingen bij aanvang van het schooljaar 645, aan het eind 
van het schooljaar verwachten we dat de gangen en lokalen in totaal rond de 690 leerlingen zullen 
tellen. 

Verzoek 

De ALV wordt verzocht akkoord te gaan met de begroting van de oudercommissie van de St. 
Michaëlschool, zoals hiervoor besproken en weergegeven in hoofdstuk 6. Cijfers. 

Ik verzoek de ALV akkoord te gaan met het voorstel om een ouderbijdrage te heffen van €70,- voor 
het schooljaar 2022-2023. 

Anneke van der Sanden 

Penningmeester. 
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6. Cijfers 
 

Realisatie 2021-2022 en Begroting 2022-2023 

 Budget  Realisatie  Verschil 

Kosten

Administratie kosten (Bankkosten/e-boekhouden/Wiscollect) 550€                 554€                 -4€               
musical 600€                 160€                 440€            
eindfeest 1,150€              1,004€              146€            
fotoboekjes 1,500€              1,694€              -194€           

Afscheid gr 8 3,250€              2,858€              392€            
buitenruimte 550€                 4,397€              -3,847€        
aankleding school 550€                 550€                 -€             
algemene binnen ruimte 550€                 550€                 -€             
muziek, licht en geluid 550€                 550€                 -€             
overige (catering, afscheid, etentje OC) 1,000€              1,263€              -263€           
onvoorzien -€                  -2,900€            2,900€         

Algemene kosten 3,200€              4,410€              -1,210€        
Avond 4 daagse 250€                 278€                 -28€             
Bieb 2,000€              2,389€              -389€           
Carnaval 300€                 425€                 -125€           
Dag van de leerkracht 100€                 91€                   9€                 
Kerstmis 700€                 268€                 432€            
Koningsspelen 2,500€              2,403€              97€               
Leerplein 4,500€              5,890€              -1,390€        
Lustrum 1,500€              2,574 -1,074€        
Muzieklessen 900€                 964€                 -64€             
Pasen 750€                 1,061€              -311€           
Schoolreis 18,000€           17,554€           446€            
Sinterklaas 3,500€              3,489€              11€               
Sportdag -€                  -€                  -€             
Thema avond 750€                 -€                  750€            
Zwemwedstrijd Zwarte Plasje 100€                 -€                  100€            

Totaal lasten 42,850€          45,208€          -2,358€       

Baten

Rente -€                  -€                  -€             
Ouderbijdrage 41,680€           40,775€           -904€           
Totaal baten 41,680€           40,775€           -904€           

Totaal resultaat -1,170€            -4,433€            -3,262€       

2021-2022
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Balans per 31 augustus 2022 
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Budget 2022-2023 

 


