
 

 

Beste Ouders, 

  

Sinds vorig jaar hebben we binnen de ouderraad een nieuwe 

penningmeester. Hij stelt jaarlijks een begroting op voor de 

activiteiten die de ouderraad en de school willen organiseren. De 

MR stelt de begroting en de vrijwillige ouderbijdrage vast. 

Nadat de penningmeester was aangetreden meldde hij de MR  dat 

er een overschot was ontstaan van de ouderbijdrage van de 

afgelopen jaren en dat die reserve niet is toegestaan. Het gaat om 

een bedrag van 8000 euro. 

De MR heeft de ouderraad verzocht na te denken of er een 

bestemming is voor het geld. Hierop heeft de ouderraad een aantal 

voorstellen gedaan. 

 

De MR heeft daarna nagedacht wat te doen met het overschot dat 

door de ouders in het verleden bijeen is gebracht. Teruggave aan 

de ouders die het ooit hebben betaald is niet meer te herleiden en 

dus niet mogelijk. De MR heeft daarop het volgende besluit 

genomen: 

De MR steunt het voorstel van de ouderraad om voor dit jaar 

schaduwplekken op het schoolplein te ontwikkelen. Feitelijk is dit 

een post die door de school moet worden betaald maar omdat daar 

op korte termijn geen geld voor is gereserveerd, heeft de MR 

besloten deze kosten te financieren. 

 

Dit jaar hebben meer ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaald. 

Daarom heeft de MR de penningmeester verzocht om de begroting 

voor komend jaar zo op te stellen dat de ouderbijdrage per kind 

kan worden verlaagd. Omdat niet het gehele tegoed wordt besteed 

aan de kosten van de schaduwplekken, blijft er nog een bedrag 

over. Het resterende bedrag wordt dit jaar in reserve gehouden. De 

MR wil dit jaar aankijken of de totale ouderbijdrage op peil blijft. 

Mocht dit het geval zijn, dan zal de ouderbijdrage verder verlaagd 

worden. Mocht u vragen hebben over de besteding van de 

ouderbijdrage dan kunt u dit mailen aan mrgantel@scoh.nl. 
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