Verantwoording Ouderbijdrage 2014/2015.
Dit is een tussentijds verslag van het schooljaar 2014/2015 met voor een aantal activiteiten en
excursies een prognose (cursief ) omdat buiten nog een aantal kosten ook nog niet alle betalingen
binnen zijn.
In het schooljaar 2014/2015 is een bedrag van € 216.523,00 ontvangen aan inkomsten
Ouderbijdrage. Dit is 89 % van het gefactureerde bedrag. Dit bedrag is ruim € 6.500,00 lager ten
opzichte van het vorig schooljaar. De huidige Ouderbijdrage bedraagt € 110,00 per kind en voor het
tweede en volgende kind uit één gezin geldt een korting van € 25,00.
Concrete besteding cursusjaar 2014/2015 (vaste posten)
Kerstontbijt/vieringen alle klassen

€

4.964,00

Kerstgala’s examenklassen

€ 13.693,00

Laatste lesdag examenkandidaten

€ 11.211,00

Schoolpasjes

€

6.219,00

Schoolbus

€

7.000,00

Schoolfeesten

€

4.000,00

Examen/cito

€ 42.000,00

Mediatheek

€

Decanen excl. loonkosten

€ 30.000,00

ICT onderwijs

€ 72.000,00

Schoolboeken

€ 79.102,00

Totaal

€ 272.989,00

Incl. afschrijving

e

e

Incl. toetsen 1 en 2 jaar en jaarboek examinandi

2.800,00
Test derde klassen in het kader van LOB/Pro-Insight

Meer dan de bekostiging

Variabele posten en kosten
Het gaat hier om de diverse (vakgebonden) excursies; de afdelingsreizen waaronder de grote posten:
(Brugklasreis, 3M Parijs/4H Berlijn/5V Barcelona); bijdrage aan de culturele activiteiten naast nog een
kleine vergoeding via de CJP-passen (ongeveer € 13.876,00. Dit schooljaar geen administratiekosten),
de kosten van de leerlingenraad, de kosten die betrekking hebben op de diverse activiteitendagen,
etc. etc.
Brugklaskamp/excursies

€ 1.442,00 -/-

€ 612,00 nog niet betaald

Tweede klas excursies

€ 1.944,00 -/-

€ 2.509,00 nog niet betaald

Derde klas reis/excursies

€

€ 2.081,00 nog niet betaald

Vierde klas reis/excursies

€ 1.666,00 -/-

€ 310,00 nog niet betaald

Vijfde klas reis

€

499,00

€ 825,00 nog niet betaald

Screening

€

164,00

Naschoolse activiteiten

€ 5.008,00

Totaal

€

14,00 -/-

605,00

o.a. muziek/techniekworkshops

Tevens geven we over 2014/2015 een bedrag van ongeveer € 85.000,00 aan (leerling gebonden)
kopieerkosten uit. Totale extra financiering vanuit de school c.q. de lumpsum kwam dus het
afgelopen cursusjaar neer op zo’n € 142.071,00.

