Financieel verslag OAC St. Josephschool, schooljaar 2020-2021
Verantwoording schooljaar 2020-2021
Door de Corona situatie was er – wederom – sprake van een bijzonder schooljaar. In het schooljaar
2019-2020 was de ouderbijdrage reeds geïnd, maar konden vanaf halverwege het schooljaar
nauwelijks activiteiten worden georganiseerd door de lockdown en schoolsluiting. Hierdoor ontstond
een onwenselijk overschot op de OAC-rekening en was voor het schooljaar 2020-2021 besloten om
de ouderbijdrage eenmalig te halveren. Door de aanhoudende Corona situatie en het uitblijven van
activiteiten hebben we echter in overleg met de MR gedurende het schooljaar besloten om de
ouderbijdrage in zijn geheel te laten vervallen. Dit om te voorkomen dat het saldo op de OACrekening te hoog zou worden. Ook voor de schoolreisjes is geen bijdrage gevraagd en voor het kamp
is alleen het meerdere boven het reeds betaalde bedrag in het jaar daarvoor gevraagd.
Dit verklaart waarom de begroting voor het afgelopen schooljaar al negatief was en we dus ook meer
uitgaven hebben gedaan dan er aan inkomsten waren. Hierdoor is het saldo van de OAC rekening
weer afgenomen tot een normaal en acceptabel niveau. Er zijn door het overschot uit voorgaande
jaren keuzes gemaakt om op bepaalde posten de begroting te overschrijden, om er op die manier
voor de kinderen toch een mooi jaar van te maken.

In de ‘diverse posten’ is de aanschaf van nieuwe schoolshirts opgenomen (conform begroting).

Begroting schooljaar 2021-2022
In overleg met de school en met goedkeuring van de MR is de ouderbijdrage voor het schooljaar
2021-2022 vastgesteld op EUR 21 per kind. De vrijwillige bijdrage voor tussenschoolse opvang van
afgelopen jaren (EUR 5) is komen te vervallen. Voor instromers na 1 januari bedraagt de
ouderbijdrage 50%, dus EUR 10,50.
Voor het schoolreisje wordt een bijdrage gevraagd van EUR 30,00 en voor kamp (groep 8) EUR 90,00.
Op basis van de huidige inzichten rondom de leerlingaantallen, is de begroting als volgt vastgesteld.

