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H1 INLEIDING 
 
Het afgelopen schooljaar heeft de Ouderraad zich weer volop ingezet om leuke, verrassende 
en leerzame activiteiten te organiseren. Ondanks de impact van corona konden dit 
schooljaar gelukkig de meeste activiteiten weer doorgaan. 
 
Voor u ligt het financiële jaarverslag van de Ouderraad. Met deze rapportage wil de 
Ouderraad inzicht geven hoe de ouderbijdrage in het schooljaar 2021 – 2022 is besteed. Ook 
is de begroting voor het schooljaar 2022-2023 opgenomen, inclusief de bijbehorende 
ouderbijdrage. Ondanks het stijgende algemene prijspeil zijn we blij te kunnen melden dat 
de ouderbijdrage voor het komend schooljaar toch weer € 45,- per kind bedraagt. Dit is met 
name mogelijk, omdat het afgelopen schooljaar een grote groep ouders een extra gift 
bovenop de vrijwillige ouderbijdrage heeft gedaan. 
 
Namens de Ouderraad nogmaals dank aan iedereen die, op welke manier dan ook, heeft 
bijgedragen aan het afgelopen schooljaar. Hopelijk mogen we in het nieuwe schooljaar ook 
weer op uw steun en betrokkenheid rekenen. 
 
Namens de Ouderraad, 
 
Ate-Jan Bouwman (voorzitter) 
Hendrik van Loo (penningmeester) 
 
  



H2 REALISATIE BEGROTING SCHOOLJAAR 2021 - 2022  
 
Onderstaande tabel geeft het volledige overzicht van inkomsten en uitgaven in het 
schooljaar 2021 - 2022.  
 

 

 
Toelichting realisatie schooljaar 2021 - 2022 
 
2.1 Inkomsten 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De ouderbijdrage in het afgelopen schooljaar bedroeg €45,- per leerling. Het 
betalingspercentage was dit jaar 86,4%. In absolute aantallen komt dit neer op 319 van in 
totaal 369 personen. Dit is vergelijkbaar met het afgelopen jaren. In de communicatie 
richting ouders is afgelopen jaar de mogelijkheid voor een extra bijdrage bovenop de 
vrijwillige ouderbijdrage benadrukt. Veel ouders hebben hieraan gehoor gegeven. De totale 



extra bijdrage bedroeg €1.860,-. Hierdoor is een fraai positief resultaat gerealiseerd t.o.v. de 
begroting. 
 
PCBO Bijdrage  
Ter ondersteuning van de verschillende activiteiten vanuit de Ouderraad en 
Medezeggenschapsraad heeft PCBO €1,50 per leerling bijgedragen. Ook is daarnaast een 
extra tegemoetkoming gedaan voor onder meer de bankkosten.  
 
Opname reservering schoolreis 
De schoolreis vindt normaliter iedere twee jaar plaats. De betaling hiervan verloopt via de 
vrijwillige ouderbijdrage. De inning (50%) is wel jaarlijks, zodat de kosten gespreid worden 
en de jaarlijkse ouderbijdrage min of meer constant kan worden gehouden. Omdat het 
schoolreisje in het schooljaar 2020-2021 niet kon doorgaan als gevolg van corona, is deze 
verplaatst naar dit schooljaar. De opgenomen reservering van totaal €8.000,- vanuit de 
ouderbijdrage betreft de bijdragen van de schooljaren 2019 – 2020 en 2020 - 2021. 
 
Opname reservering speeltoestel / herinrichting schoolplein 
Op het schoolplein stond “altijd” een molen, een groot speeltoestel met huisje en glijbaan. 
Deze zijn bij een inspectie in 2019 afgekeurd en afgevoerd. De schoolpleincommissie heeft 
gekeken naar vervanging, maar ook naar mogelijkheden om het schoolplein als geheel te 
verbeteren. Hiervoor is een subsidieaanvraag voor een gedeeltelijke financiering (80%) van 
de plannen gedaan bij de gemeente Apeldoorn. Echter, op z’n vroegst wordt deze pas voor 
het schooljaar 2022-2023 toegekend (NB inmiddels is bekend dat deze subsidie ook 
daadwerkelijk is toegekend door de gemeente Apeldoorn). Besloten is om in de tussentijd 
wel alvast een nieuw speeltoestel aan te schaffen en het schoolplein enigszins te 
herinrichten in lijn met het totale verbeteringsplan. De kosten hiervoor zijn gedragen door 
de school, KDV Blos en de Ouderraad. Deze reservering betreft de bijdrage vanuit de 
algemene reserve van de Ouderraad. 
 
2.2 Uitgaven 
 
Feesten & Vieringen 
De commissies voor de diverse feestelijkheden rondom Sinterklaas en Pasen zijn binnen 
budget gebleven. Bij de Kerstviering is het budget wel enigszins overschreden. Voor de 
viering van Moeder-/Vaderdag zijn geen kosten gemaakt. Het Pleinfeest ter afsluiting van 
het schooljaar was mede vanwege het fraaie weer een groot succes met een hoge opkomst. 
Door de hoge opbrengst uit de muntverkoop vielen de inkoopkosten (o.a. vergunning, 
garantie foodtrucks, luchtkussens, meubilair) grotendeels weg tegen de opbrengsten.  
 
Sport 
Als gevolg van corona ging de Scholierencross niet door in maart. Gelukkig konden de 
Koningsspelen dit jaar wel weer worden georganiseerd. De activiteiten vonden plaats in het 
Orderbos. Kinderen van de onderbouw gingen korfballen en deden allerlei spellen die ze zelf 
met hun groepje konden uitkiezen. De kinderen van de bovenbouw gingen boksen, 
mountainbiken, softballen, flagfootballen en tennissen. Verschillende verenigingen hielpen 
weer mee om dit mogelijk te maken. Meestal gratis en soms tegen een kleine vergoeding. 



Kosten werden er ook gemaakt voor de huur van materiaal, zoals mountainbikes en 
bokshandschoenen. 
Het afgelopen jaar nam De Korenaar met maar liefst 250 leerlingen deel aan de 
Avond4Daagse. Halverwege de route was er ranja voor de deelnemers en op de laatste 
avond zelfs een ijsje. De kosten hiervoor waren niet opgenomen in de begroting, vandaar dat 
we hier een klein negatief resultaat moeten noteren.  
 
Cultuur 
ASK heeft tot doel om kinderen tenminste één keer in hun jeugd de gelegenheid te geven 
met theater in een schouwburg in aanraking te laten komen. De Korenaar ondersteunt dit 
initiatief van harte en bezoekt normaliter jaarlijks met de groepen 5 t/m 8 de ASK-
voorstelling. Als gevolg van corona ging de ASK-voorstelling in Orpheus dit jaar helaas niet 
door. 
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden rondom een jaarlijks wisselend 
thema. De Korenaar organiseert diverse activiteiten rond het kinderboek, waarbij de 
Ouderraad het lerarenteam ondersteunt. Ook is er budget beschikbaar voor de aanschaf van 
nieuwe boeken. De uitgaven hiervan waren iets boven begroting.  
 
Afscheid Groep 8 
Onder deze post zijn de kosten voor het afscheid van de schoolverlaters van groep 8 
geboekt. Aan het begin van het schooljaar is deze groep op schoolkamp gegaan. Ter 
afsluiting van het schooljaar is door de groep 8 leerlingen een musicalvoorstelling gehouden 
in de aula van het Christelijk Lyceum in combinatie met een gezellig borrel voor ouders en 
leerlingen. Ook hebben alle groep 8 leerlingen een fotoboek gekregen als aandenken aan 
hun basisschooltijd. Alle kosten zijn binnen het budget gebleven. 
 
Schoolreis 
De leerlingen van De Korenaar hebben dit jaar een bezoek gebracht aan Binnenpret Lievelde 
(groep 1 en 2), De Spelerij Dieren (groep 3 t/m 5) en Avonturenpark Hellendoorn (groep 6 
t/m 8). De afgelopen jaren was hiervoor vanuit de ouderbijdrage €8.000,- gereserveerd. De 
daadwerkelijke (en begrote) kosten lagen ruim € 1.000,- hoger. Dit had enerzijds ermee te 
maken dat groep 8 dit jaar ook meegegaan is op schoolreis en anderzijds door de gestegen 
(brandstof)kosten voor busvervoer. Er is bovendien nog bezuinigd op de totale kosten door 
leerlingen een eigen lunchpakket mee te laten nemen. 
 
Klassenbudget 
Het klassenbudget is vastgesteld op maximaal € 50,00 per klas. Voor dit bedrag mogen de 
leraren naar eigen inzicht extraatjes voor de klas regelen. Niet iedere leraar maakt hiervan 
gebruik. In werkelijkheid is er € 135,- minder gedeclareerd dan begroot. 
 
Kosten secretariaat / penningmeester 
De organisatiekosten lagen afgelopen jaar hoger dan begroot. Dit komt omdat de 
ouderbijdrage vanaf schooljaar 2020-2021 wordt geïnd via Schoolkassa. De licentiekosten 
voor Schoolkassa worden door PCBO (gedeeltelijk) doorbelast aan de Ouderraad. Hiermee 
was geen rekening gehouden in de begroting. 



 
 
Overige uitgaven 
Het budget voor lief & leef is onder andere aangewend en voor een kleine attentie voor een 
aantal afzwaaiende OR- en MR-leden. 
Voor afstemming en verbinding tussen OR, MR en het lerarenteam vindt er (minimaal) 1x 
per jaar een gezamenlijke bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten hebben (deels) een 
informeel karakter. Tijdens de bijeenkomst van afgelopen schooljaar is er tevens stilgestaan 
bij het afscheid van een aantal OR- en MR-leden. De uitgaven voor deze bijeenkomst zijn 
ruim binnen budget gebleven. 
 
Onvoorziene uitgaven 
De ouderbijdrage wordt geïnd via Schoolkassa. De licentiekosten voor Schoolkassa worden 
door PCBO (gedeeltelijk) doorbelast aan de Ouderraad. Voor het voorgaande schooljaar 
(2020-2021) was dit nog niet gebeurd. Het afgelopen schooljaar is dit alsnog gedaan. 
 
Voorzieningen 
Het schoolreisje vindt normaliter iedere twee jaar plaats. De betaling hiervan verloopt via de 
vrijwillige ouderbijdrage. De inning (50%) is wel jaarlijks, zodat de kosten worden gespreid 
en de jaarlijkse ouderbijdrage min of meer constant kan worden gehouden. De afgelopen 
jaren was het gebruikelijk om €4.000,- te reserveren voor het schoolreisje. Vanwege de 
gestegen kosten voor o.a. entree en busvervoer (brandstof) i.c.m. hogere leerlingaantallen is 
besloten deze reservering met €1.000,- te verhogen. 
 
Speeltoestel / herinrichting schoolplein 
Zie toelichting bij 4.1 Opname reservering speeltoestel / herinrichting schoolplein 
 
2.3 Resultaat 
Na het optellen van alle plussen en minnen blijft er een positief resultaat over van € 3.140,-. 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



H3 BEGIN- EN EINDBALANS SCHOOLJAAR 2021-2022 
 
Onderstaande tabel geeft het volledige overzicht van de debet- en creditzijde van de balans 
en het Eigen Vermogen / Algemene reserve.  
 

 
 
 
Toelichting begin- en eindbalans 
 
3.1 Bezittingen en vorderingen 
De posten aan de debetzijde geven de bezittingen en vorderingen weer van de Ouderraad. 
Dit zijn de tegoeden op de (spaar)rekeningen en de debiteuren.  
 
Debiteuren 
Er zijn geen vorderingen meer vanwege achterstallige betalingen. 
 
3.2 Schulden en verplichtingen 
De posten aan de creditzijde geven de schulden en verplichtingen weer van de Ouderraad. 
Dit zijn de crediteuren, reserveringen (“spaarpotjes”) en de algemene reserve (”schuld aan 
alle ouders”). 
 
Crediteuren 
Door PCBO is een bedrag van €250,- voorgeschoten voor de betaling van de filmopnames 
van het afscheid van Groep 8 in het schooljaar 2020 – 2021. Dit bedrag diende in het 
afgelopen schooljaar nog te worden terugbetaald.  
 
Algemene reserve 
Als norm voor de hoogte van de algemene reserve van de Ouderraad hanteren we 1x de 
ouderbijdrage in een schooljaar. Dit komt neer op ca. €15.000,-. Dit betekent dat we het 
komende jaar de Algemene reserve wat kunnen afbouwen. Het “overschot” in de algemene 
reserve zal worden aangewend voor een bijdrage aan de herinrichting van het 
schoolplein. Zie 4.1 voor een nadere toelichting hierop. 
 
  



H4 BEGROTING SCHOOLJAAR 2022 - 2023 
 
Onderstaande tabel geeft de voorgestelde begroting weer voor het schooljaar 2022 - 2023.  
 

 
 
Toelichting begroting schooljaar 2022 - 2023 
 
4.1 Inkomsten 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De totale verwachte uitgaven bedragen €25.000,-. Dit is inclusief de bijdrage vanuit de 
algemene reserve aan de herinrichting van het schoolplein (à €4.000,-) en inclusief de 
reservering uit het schooljaar 2020-2021 voor de schoolreis (à €5.000). Daarnaast wordt 



vanuit PCBO een bijdrage van €1,50 per leerling gedaan aan de Medezeggenschapsraad / 
Ouderraad. Het aantal leerlingen bij de start van het schooljaar is 350. Dit komt neer op een 
totale bijdrage van €525,-.  
 
De resterende kosten (€14.975,-) moeten gedekt worden door de vrijwillige ouderbijdrage. 
Op basis van dit aantal leerlingen (350) komt dit neer op een bijdrage per leerling van 
ongeveer €43,-. 
 
In de communicatie richting ouders zullen we wederom de mogelijkheid voor een extra 
bijdrage bovenop de vrijwillige ouderbijdrage benadrukken. We gaan ervan uit dat deze 
extra bijdrage dekkend is om het aantal niet-betalende (ouders van) leerlingen (2021 – 2022: 
13,4%) grotendeels te compenseren.  
 
Het voorstel van de Ouderraad is daarom om de vrijwillige ouderbijdrage wederom vast te 
stellen op € 45,- per leerling. 
 
Opname reservering herinrichting schoolplein 
Bij de gemeente Apeldoorn is, als onderdeel van de Subsidieregeling Gezinsstad Apeldoorn - 
Schoolpleinen, budget beschikbaar voor (basis)scholen om hun schoolpleinen te vernieuwen 
en vergroenen. Iedere school in Apeldoorn kan hierop aanspraak maken. De Korenaar heeft 
hiervoor in nauwe samenwerking met de Schoolpleincommissie een projectplan ingediend 
bij de gemeente Apeldoorn. Begin juli is bekend geworden dat de subsidie aan De Korenaar 
wordt toegekend. Vanuit de subsidieregeling wordt maximaal 80% van de kosten voor 
ontwerp, aanleg, materialen en/of onderhoud vergoed. De subsidie bedraagt maximaal 
€56.500. Dit betekent dat zo’n €14.000,- aan eigen bijdragen benodigd is. Vanuit PCBO / De 
Korenaar zelf wordt hieraan financieel niet bijgedragen. Alternatieve bronnen hiervoor zijn 
een fundraiser (exacte invulling nader te bepalen door de schoolpleincommissie) en KDV 
Blos levert een bijdrage. Ook is de Ouderraad gevraagd hierin te ondersteunen. Aangezien 
we denken dat dit een unieke kans is om met een groot budget het schoolplein echt te 
kunnen verbeteren én we verwachten dat we dan jaren vooruit kunnen, hebben we hiermee 
ingestemd. De toegezegde bijdrage vanuit de Ouderraad bedraagt maximaal €4.000,-. Deze 
bijdrage wordt gedaan vanuit (het overschot van) de algemene reserve. 
 
4.2 Uitgaven 
De begrote uitgaven zijn tot stand gekomen op basis van de kosten van het afgelopen 
schooljaar, rekening houdend met een toename van het aantal leerlingen.  
 
  



BIJLAGE 
 

 
 


