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Beste ouder(s), 
 
In deze brief vindt u alle informatie over de schoolkosten voor het nieuwe schooljaar (2020-2021).  
Heeft u nog vragen, neem dan gerust even contact op met Ilse: ivdheijde@godfriedbomansschool.nl . 
 
Schoolkosten schooljaar 2020-2021: 

Vrijwillige Ouderbijdrage € 30 
Vrijwillige Overblijfbijdrage € 20 
  
Totaal per kind € 50* 

 
*(Bij later instromen op de Bomans per maand: € 5) 
 
Schoolkosten laatste drie schooljaren: 
2018-2019: € 125 per kind 
2019-2020: € 90 per kind 
2020-2021: € 50 per kind 
 
Schoolkosten 
We willen de schoolkosten voor ouders zo laag mogelijk houden, dat is ons doel. Tegelijkertijd hebben we als 
school deze inkomsten nodig om de activiteiten te kunnen organiseren waarvoor scholen geen geld van de 
overheid krijgen. De bijdrage is vrijwillig, wel doen we een beroep op u als ouders om deze bijdrage te betalen. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om in twee termijnen te betalen. Neem hiervoor contact op met Ilse. 
 
Onderscheid schoolactiviteiten en activiteiten oudervereniging 
We maken vanaf komend schooljaar onderscheid tussen schoolactiviteiten en activiteiten vanuit de 
oudervereniging.   
 
Schoolactiviteiten 
School is verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en financiën van alle schoolactiviteiten. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan Sinterklaas, kerst en Pasen. Deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage. We zijn 
transparant naar ouders over inkomsten en uitgaven per schooljaar en we laten de jaarrekening jaarlijks 
vaststellen door een kascontrolecommissie (Met daarin de voorzitters van de oudervereniging, de 
medezeggenschapsraad, een teamlid en een ouder). We hebben hiervoor Stichting Vrienden van de Bomans 
opgericht. Deze nieuwe stichting beheert het geld dat vanuit de ouderbijdragen binnenkomt en zal in de 
toekomst ook voor fondsenwerving worden ingezet. U krijgt begin van het schooljaar een betaalverzoek via 
Social Schools. We verzoeken u via deze link te betalen. 
 
Activiteiten vanuit de oudervereniging 
Onder enthousiaste aanvoering van een nieuwe voorzitter (Veronica da Veiga) en secretaris (Sylvia Verhoog)  
organiseert de oudervereniging activiteiten zoals de bingo en Sint-Maarten. Deze activiteiten worden betaald 
uit het spaargeld van de oudervereniging. Op onze website vindt u onder het kopje ‘oudervereniging’ alle 
informatie. Bij de activiteiten kunnen we uw hulp goed gebruiken, houd Social Schools hiervoor in de gaten. 
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Begroting ouderbijdrage 20-21 

 
 
 
 
 
 

 
Begroting overblijfbijdrage 20-21 

 
 
 
 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ruud de Groot 
Directeur Godfried Bomansschool 
 

Uitgaven  
  
Schoolactiviteiten Uitgave 
  
Thema-uitje (schoolreisje) € 10.000* 
Sinterklaas  € 1.500 
Kerst € 750 
Carnaval € 300 
Paasontbijt € 200 
Zomerfeest € 1.000 
Afscheid groep 8 € 750 
Boekenfonds Bibliotheek € 500 
  
Totaal uitgaven € 15.000 

Inkomsten  
  
Ouderbijdrage € 9.000 
*Inleg school tbv thema-uitje € 3.000 
*Inleg oudervereniging tbv 
thema-uitje 

€ 3.000 

  
Totaal inkomsten € 15.000 

Uitgaven  
  
Activiteit Uitgave 
  
Buitenspeelmateriaal € 350 
Inhuur Haaglanden Beweegt 
(iedere pauze professionele 
begeleiding tijdens sport- en 
spelactiviteiten) 

€ 10.000 

Onvoorzien € 150 
Spaarpot verfraaiing schoolplein € 1.000 
  
Totaal uitgaven € 11.500 

Inkomsten  
  
Overblijfbijdrage € 6.000 
Werkdrukmiddelen overheid € 5.500 
  
Totaal inkomsten € 11.500 


