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Inleiding 

Voor u ligt het schooljaarverslag 2020-2021 van o.b.s. ’t Fonnemint te Sint Annaparochie.  
Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus:   
     - schoolplan 
     - schooljaarplan 
     - schooljaarverslag 
 

Het schooljaarverslag is bedoeld als interne verantwoording. Het is voor team en directie een 
terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde resultaten als opmaat voor het 
formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. 

Tevens is dit document een verantwoording naar externen: het schoolbestuur, de ouders en de 
inspectie. 

Het schooljaarverslag 2020-2021 bestaat uit 3 hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1: We geven hierin een overzicht van de belangrijkste  
kengetallen t.a.v. de leerlingen, het personeel en de resultaten van het onderwijs     
(de opbrengsten). 

Hoofdstuk 2: Hierin evalueren we ons schooljaarplan van het afgelopen schooljaar, de contacten  
met de ouders en andere relevante gegevens. 

Hoofdstuk 3: U vindt hier informatie over de stand van zaken betreffende de schoolfinanciën. 

Wij hopen dat het schooljaarverslag bijdraagt aan het beoogde doel: systematische en planmatige 
zorg voor kwaliteit.  

Het school kenmerkte zich door een (tweede) lockdown van 16 december 2021 tot 8 februari 2022.  
Deze lockdown en de effecten daarvan lopen als een rode draad door dit jaarverslag. 
 

Margriet Leeuw-Pijnakker 
Directeur o.b.s. ‘t Fonnemint 
Sint Annaparochie 
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1 Kengetallen 2020-2021 

1.1 Leerlingen op teldatum 

Gegevens teldatum 1 oktober 2020 

Op 1 oktober 2020 telde onze school 236 leerlingen. Dat is er één meer dan het jaar ervoor. 

 Leerlingen per leerjaar begin schooljaar 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

Aantal 27 18 38 26 34 29 36 24 232 

    

Leerlingen per leerjaar einde schooljaar (inclusief verhuizingen tot 31-7-2021) 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

Aantal 50 18 39 28 34 29 36 24 258 

 

Ontwikkelingen 

  

Groepssamenstelling 
Op o.b.s. ’t Fonnemint werken met combinatiegroepen in de kleuterafdeling. We zijn gestart met 
twee gecombineerde kleuterklassen.  

Vanwege het grote aantal leerlingen zijn er twee (kleinere) groepen 3 en twee kleinere groepen 5.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             

  

Schooljaar 01-10-2017 01-10-2018 01-10-2019 01-10-2020 

Aantal 220 226         235         236 
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Door- en uitstroom 

 
Onderwerp/ Groep 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aantal leerlingen op 1 oktober dat voor de tweede keer in 
het leerjaar zit  (groep 2 t/m 8) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantal leerlingen op 1 oktober met een individuele leerlijn 
(OPP, inclusief gedrag en dyslectische leerlingen) 
 

0 1 0 1 3 2 3 3 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar 
een andere basisschool 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is ingestroomd vanuit 
een andere basisschool  

0 1 1 2 0 0 1 0 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar  
het speciaal basisonderwijs (SBO) 

0 0 1 1 0 0 0 0 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar 
het SO (Expertisecentra): cluster 1, 2, 3 of 4. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het 
VO 

0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het 
praktijkonderwijs 

0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het 
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) 

2 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: 

Groep 8: 24 

Groep 7: - 

24 

 

 

 

Conclusie 
Uit bovenstaande gegevens kunnen we afleiden dat o.b.s. ’t Fonnemint nog steeds groeit. De 
beslissing om de traditionele schooltijden te handhaven is nog niet doorslaggevend gebleken in de 
schoolkeuze. 
Er zijn weer veel kleuters bijgekomen. Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met een extra 
kleutergroep. Vanwege de lockdowns als gevolg van de corona-pandemie vorig schooljaar en dit 
schooljaar van 16 december tot 8 februari en de mogelijke leervertraging van de kleuters, hebben we 
de drie ontstane groepen onderverdeeld in twee groepen 1 en een groep 2. Op deze wijze hoopten 
we het aanbod in de groep 2 beter toe te kunnen spitsen op het vervolg in groep 3.  
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1.2   Personeel 

Mobiliteit  
Er hebben geen collega’s gebruik gemaakt van de mobiliteitsregeling. In 2020-2021 heeft ’t 
Fonnemint een nieuwe onderwijsassistent gekregen. 

Verzuim en vervanging 
Als gevolg van ziekte en verlof hebben we vier nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Eén collega is 
voor een deel van het jaar vervangen om gezondheidsredenen gerelateerd aan de corona-pandemie. 

1.3.      Opbrengsten 2020-2021 

1.3.1. Resultaten Eindopbrengsten groep 8 

Anders dan vorig schooljaar is de Cito-Eindtoets dit jaar wel afgenomen. De normering is aangepast 
aan de omstandigheden als gevolg van de corona-pandemie. Dit schooljaar is er immers weer een 
lockdown geweest rond de kerstvakantie, waarbij leerlingen thuisonderwijs hebben gehad.  
De Cito-score voor onze school was 535,8 tegen een landelijk gemiddelde van 534,5. Dit stemt ons 
tot tevredenheid. 

Voor de overheid is deze score echter niet bepalend meer voor haar toezicht en oordeel. Daarvoor 
wordt er gerekend met referentieniveaus 1F en 2F/1S, waarbij 1F het algemeen fundamentele niveau 
is dat kinderen aan het einde van de basisschool zouden moeten behalen. 2F/1S is het streefniveau, 
dat het algemeen maatschappelijk niveau aanduidt, waarmee iemand deel kan nemen aan de 
maatschappij. 

Iedere school krijgt een schoolweging die het percentage bepaalt van de mate waarin het 
streefniveau behaald kan worden. Dit is afhankelijk van onder andere het opleidingsniveau van de 
ouders en hun sociaal-economische status.   

De behaalde resultaten voor 1F en 1S/2F voor lezen, taalverzorging en rekenen samen   
Onderstaand overzicht is van de schooljaren 2017-2018 /2018-2019 /2019-2020.   
In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen. Het gemiddelde is hierdoor verdeeld over 
twee jaren en de weging over drie jaren. Dezelfde percentages gebruik ik ook voor het invullen van 
de gegevens in dit verslag.  
  

Gemiddelde   
schoolweging   

Signalerings  
waarde   
% 1F  
  

Landelijk 
gemiddelde   
% 1F  

Score school  
≥ 1F  

Signalerings  
waarde  
% 2F/1S  
  

Landelijk  
gemiddelde  
% 2F/1S  

Score  
school  
% 2F/1S  

32,03  85  95,1  94,7  43,5  55,5  68,9  

  
Resultaten op schoolniveau groep 8 

       

Schooljaar   Aantal 
leerlingen  

Taalverzorging  Lezen   Rekenen  

<1F  1F  2F  <1F  1F  2F  <1F  1F  1S  

2017-2018  32  1 lln.  
3%  

31 lln.  
97%  

25 lln.  
78%  

1 lln.  
3%  

30 lln.  
94%  

25 lln.  
78%  

5 lln.  
16%  

27 lln.  
84%  

13 lln.  
41%  

2018-2019  21  -  21 lln.  
100%  

21 lln.  
100%  

-  21 lln.  
100%  

19 lln.  
90%  

-  21 lln.  
100%  

14 lln.  
67%  

2020-2021  24  -  24 ll.  
100%  

18 lln.  
75%  

-  24 lln.  
100%  

19 lln.  
79%  

2 lln.  
8%  

22 lln.  
92%  

9 lln.  
38%  

  

Schoolweging  Signaleringwaarde %1F  Landelijk gemiddelde %1F  
passend bij de schoolweging  

Score %1F  
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32,03  85%  95,1  95,7%  

Schoolweging  Signaleringwaarde %2F/1S  Landelijk gemiddelde %2F/1S  
passend bij de schoolweging  

Score %2F/1S  

32,03  43,5%  55,5  70,6%  

  
Conclusie(s) en acties schoolniveau  
Rekenen/Wiskunde is op 1S-niveau niet behaald. Door de Corona-periode zijn opgestelde 
interventies niet uitgevoerd op de manier waarop ze beschreven staan. De leerlingen hebben in 
groepjes of individueel begeleiding gekregen van hun leerkracht via TEAMS. De leerlingen 
hebben net niet die stap kunnen maken om van het 1F naar het 1S-niveau te gaan.  
Bovendien zijn we overgestapt naar een nieuwe methode  en liepen we een paar maanden achter in 
de methode voor groep 8, omdat gestart zijn met de laatste blokken van groep 7.  
  

Actie(s) op schoolniveau:  
  

• Nieuwe methode WIG5, normering op 80%.   
• Alleen F-doelen klaarzetten voor leerlingen in groep 8 met verwijzing  
              naar vmbo-b, vmbo b/k en vmbo-k advies vanaf M7.  
• Werken aan doelen waarop leerlingen uitvallen (digitale versie WIG5).   
• Voor kinderen met advies vmbo-basis bij E6/M7 een OPP maken.  
• Sterren in methode: uitgangspunt: iedereen zo lang mogelijk in 2-ster houden  
              in plaats van alleen in 1-ster.  
• Kinderen met een th/h/v-advies 3-ster opdrachten aanbieden.   

  
1.3.2. Adviezen groep 8 
De adviezen van groep 8 komen tot stand door de uitslagen op de methodetoetsen te combineren 
met de Cito-scores in de Friese Plaatsingswijzer en de gegevens op de Eindtoets. Ook de 
Drempeltestscore wordt meegewogen. Zoals aanbevolen door de overheid, hebben we kansrijk 
geadviseerd dit schooljaar. 
Over de afgelopen drie jaar zien onze adviezen er als volgt uit, weergegeven in percentages: Over de 
afgelopen drie jaar zien onze adviezen er als volgt uit, weergegeven in percentages: 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Advies 21 leerlingen,% 28 leerlingen, % 24 leerlingen, % 

Vmbo-basis - 17,9 0 

Vmbo-basis/kader - 10,7 8,3 

Vmbo-kader 4,8 7,1 12,5 

Vmbo-
kader/theoretisch 

19,0 14,3 12,5 

Vmbo-theoretisch 14,3 7,1 4,2 

Vmbo-
theoretisch/havo 

4,8 14,3 16,7 

Havo 14,3 10,7 20,1 

Havo/vwo 19,0 7,1 16,7 

Vwo 23,8 10,7 8,3 

 
 
 
1.3.3. Resultaten Eindopbrengsten groep 3 tot en met 7 
Door de lockdown is de periode tussen de afname van de Middentoetsen en de Eindtoetsen van Cito 
korter geweest. We hebben ons daarom gefocust op twee punten: 
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- De groei in vaardigheidsscores op groepsniveau; 
- Het percentage leerlingen dat gedaald is in vaardigheidsscore mag maximaal 25% zijn. 

Voldoet een groep niet aan deze punten, dan spreken we van een zorgsignaal. 
De scores zijn weergegeven in onderstaand schema: 
 

  Stijging 
gemiddelde vs  
(M->E)  

Romeinse cijfer 
gelijk of 
gestegen  

Groepsgroei 
boven groei LG  

Score boven 
LG  

Percentage leerlingen wat 
gedaald is in vs (max 25%)  

Groep 3a  

BL  --  -  -  -  -  

DMT  -  -  -    -  

Rek/Wisk          10%  

Spelling          25%  

Groep 3b  

BL  -  -  -  -  -  

DMT    -  -    -  

Rek/Wisk          22,2%  

Spelling          22,2%  

Groep 4  

BL  van I+ naar I         48,1%  

DMT          0%  

Rek/Wisk          11,1%  

Spelling          7,4%  

Groep 5a  

BL          55,6%  

DMT          11,1%  

Rek/Wisk          16,7%  

Spelling          16,7%  

Groep 5b  

BL          56,3%  

DMT          37,5%  

Rek/Wisk          37,5%  

Spelling          18,8%  

Groep 6  

BL          27,6%  

DMT          3,4%  

Rek/Wisk          6,9%  

Spelling          27,6%  

Groep 7a  

BL          26,3%  

DMT          0%  

Rek/Wisk          5,3%  

Spelling          68,4%  

Groep 7b  

BL          17,6%  

DMT          0%  

Rek/Wisk          11,8%  

Spelling          23,5%  
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Zorgsignalen:  
 
Groep 4:  
Begrijpend Lezen  (daling vs groep en percentage lln. dat gedaald is in vs)  
  
Groep 5a:  
Begrijpend Lezen  (daling vs groep en percentage lln. dat gedaald is in vs)  
  
Groep 5b:  
Begrijpend Lezen  (daling vs groep en percentage lln. dat gedaald is in vs)  
DMT  (percentage lln. dat gedaald is in vs)  
Rekenen/Wiskunde (percentage lln. dat gedaald is in vs)  
  
Groep 6:  
Begrijpend Lezen (percentage lln. dat gedaald is in vs)  
Spelling  (percentage lln. dat gedaald is in vs)  
  
Groep 7a:  
Begrijpend Lezen (percentage lln. dat gedaald is in vs)  
Spelling  (daling vs groep en percentage lln. dat gedaald is in vs)  
  
Al voor de zomervakantie én voor de toetsuitslagen zijn echter, vanuit de NPO-middelen al 
interventies besproken die het begrijpend lezen naar het hoger plan kunnen tillen. Deze hebben te 
maken met het extra ondersteunen van taalzwakke en/of NT2-leerlingen en het bevorderen van het 
lezen door de inzet van het driejarig Project De Bieb Op School (DBOS). Bij DBOS spelen 
boekpromotie, een aantrekkelijk leesaanbod en het monitoren van de het lezen een grote rol. De 
bibliotheek verzorgt dit aanbod in overleg met een nog aan te stellen leescoördinator op school. 
Tijdens de groepsbespreking op 24 augustus jl. is ingezoomd op de resultaten en zijn interventies 
besproken. 
In alle groepen is de focus weer gelegd op het bespreken van de teksten uit Nieuwsbegrip en het 
analyseren van de fouten van leerlingen door een kritische lesevaluatie op leerlingniveau. 
 

1.4 Onderwijstijd en continurooster 
Anders dan bij de eerste lockdown, hebben we bij de herstart van de fysieke lessen een 
continurooster gedraaid om de verkeersbewegingen te beperken. Lange tijd mochten externen niet 
in de school en moesten de leerkrachten, ook vanwege de cohortering, de overblijf verzorgen. 
Dit had als gevolg dat we de 30 minuten pauzetijd officieus tot onderwijstijd hebben gerekend. Deze 
situatie is tot het einde van het jaar, met instemming van de MR blijven bestaan. 
In onderstaand schema is af te lezen wat voor effect die had op de onderwijstijd: 
 

 Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 

normaliter u/wk les 23,25 25,5 

noodrooster u/wk les lln 21,75 23,5 

noodrooster u/wk les lrk 23,25 25,5 

Verschil onderwijstijd lln 1,5 2 

Verschil uren voor de groep 
lrk  0 
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Door de bewegingslessen op het plein te verzorgen, konden we in de groepen 3 tot en met 8 45-60 
minuten uitsparen. Grosso modo is de rest van de onderwijstijd verloren gegaan door minder tijd te 
besteden aan Frysk, Verkeer en de creatieve vakken. Per saldo is de onderwijstijd die normaliter 
besteed werd aan de kernvakken gehandhaafd toen de fysieke lessen weer startten. 
 
De ervaringen van zowel het team als de ouders met het continurooster hebben ertoe geleid dat we 
in de laatste maanden van het schooljaar in gezamenlijkheid met de MR hebben besloten om in 
2021-2022 over te gaan tot een continurooster, waarbij de overblijf wordt verzorgd door Stichting 
Kinderopvang Friesland. 
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2 Evaluatie schooljaar 2020-2021 
  
2.1  Evaluatie schooljaarplan 
De uitvoering van het schooljaarplan werd belemmerd door het COVID-19 virus. Van 16 december 
tot 8 februari zaten we in een lockdown en werd er thuisonderwijs gegeven. In de periode die volgde 
vond er in een aantal groepen hybride onderwijs plaats: leerlingen die in quarantaine zaten, 
volgenden onderwijs op afstand. Ze deden via TEAMS mee met de groepsinstructies.   
Hieronder vindt u een beknopte weergave van het schooljaarplan 2020-2021. 
 
Terugblik schoolontwikkeling schooljaar 2020-2021 

• Onze leerlingen en medewerkers zijn tevreden met het onderwijs op onze school. De respons 
onder ouders was helaas te laag om conclusies aan te verbinden. 

• Door de maatregelen als gevolg van de corona-pandemie konden we het samenwerkend 
leren niet zo uitvoeren als gewenst. Dit punt komt volgend jaar terug.  

• Het plusaanbod van Levelwerk in groep 3 tot en met 8 kwam door de cohortering niet uit de 
verf en wordt vervolgd in het nieuwe schooljaar.   

• De groepen 1 en 2 startten een traject rondom de filosofische dialoog om de interactie in de 
kring en de hoeken nog verder te stimuleren. Dit is voornamelijk online gebeurd. Fysieke 
begeleiding hopen we in 2021-2022 in te kunnen zetten. 

• In de kleutergroepen hebben we een nieuwe doelen- en registratiekaart geïntroduceerd dat 
differentiëren binnen klassenverband eenvoudiger maakt.  

• In alle groepen is een schoolschrijver (digitaal) op bezoek geweest. In de groepen 5 tot en 
met 8 hebben de kinderen voorafgaand aan het bezoek vier schrijflessen gevolgd. 

• Het veiligheidsplan is vernieuwd.  

• Binnen de leerlijn sociaal-emotionele vorming nemen we afscheid van Rots & Water. Een 
heroriëntatie op een andere werkwijze nemen we mee in de visie en uitwerking rondom 
Burgerschapsvorming volgend schooljaar. 

• Er is een aanzet gemaakt voor een nieuw taalbeleidsplan. Ten aanzien van Bildts en Frysk 
willen we vooral aandacht geven aan de meertaligheid van het kind. Zo komt er ook ruimte 
voor kinderen met een anderstalige achtergrond en hun identiteit. 

• Het Dyslexieprotocol wordt in september vernieuwd. Het programma BOUW! Is in de 
groepen 3 en 4 succesvol ingezet, ondanks de corona-beperkingen. 

• Rondom de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5 is een scholing georganiseerd.  

• Voor groep 3 zijn iPads aangeschaft die ingezet worden ter differentiatie bij rekenen en taal. 

• We hebben het professionaliseringsplatform E-wise aangeschaft, zodat personeel 
onafhankelijk van tijd en plaats digitaal scholing kan volgen. 
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2.2  Ouders 

Betrokkenheid 
Helaas hebben de corona-maatregelen een grote impact gehad op de ouderbetrokkenheid in 
de school: Ouders konden niet meelopen naar de gymnastiek of meehelpen met de ateliers. 
De gesprekken met ouders mochten na 8 februari ook niet plaatsvinden op school: via de 
telefoon en TEAMS is er contact geweest ten tijde van bijvoorbeeld de 
tienminutengesprekken. 
 
Het opstarten van het onderwijs via TEAMS ging deze keer sneller dan tijdens de eerste 
lockdown.  
 
Het aantal ouders dat thuis tegen problemen aanliep vanwege het thuisonderwijs, was groter 
dan tijdens de vorige lockdown. Gemiddeld konden ongeveer 30 kinderen per week op 
school opgevangen worden. Deze opvang werd verzorgd door drie stagiaires, de 
onderwijsassistent, de intern begeleider en de directeur. 
De selectie vond plaats aan de hand van de cognitieve ondersteuningsbehoefte: relatief veel 
kinderen uit groep 3 kregen begeleiding op school. Leerlingen zonder cognitieve 
ondersteuningsbehoefte, maar met problemen in de thuissituatie konden (deels) op school 
terecht na contact met het Gebiedsteam. 
 
Omdat de ouders fysiek uit beeld waren van 8 februari tot de zomervakantie, ontstond er 
een interne gerichtheid bij het team die naar aanleiding van de paasactiviteiten tot een 
moment van bespiegeling leidde. Zo was het schoolbreed beschilderen van Happy Stones 
niet overlegd met de ouderraad: deze had graag meegedacht via TEAMS over een passende 
paasactiviteit. 
 
In de ouderraad zijn, naar aanleiding van deze feedback, meteen plannen ontstaan voor de 
invulling van de laatste schooldag in samenwerking met de ouderraad. Op de laatste 
schooldag heeft de ouderraad grootst uitgepakt met onder andere drie grote springkussens 
op de pleinen. 
 
2.3 Veiligheid 
In dit schooljaar is er één steungroep geformeerd naar aanleiding van een leerling die zich 
onveilig voelde bij groepsleden. 
Er waren geen incidenten op school die een ziekenhuisopname tot gevolg hebben gehad. 
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3. Financiën boekjaar 2020 

3.1 Financiën Schoolbegroting 
Sinds het schooljaar 2019-2020 werkt Elan Onderwijsgroep met een nieuw programma voor de 
financiële administratie: Capasci. Omdat dit programma, naast het zelfbeheer, ook de bovenschoolse 
vergoeding inzichtelijk maakt, werd duidelijk dat het zelfbeheerbudget ontoereikend is om de kosten 
van de school te dragen. Voor het boekjaar 2021 is het schoolbudget derhalve verhoogd met 11,2 %. 
 
In dit jaarverslag wordt het boekjaar 2020 onder de loep genomen. Een verhoging is in dit jaar nog 
niet aan de orde. Wel is de rijksvergoeding met 34.500,- gestegen. 
 
Met een schoolreserve van 66.140,00 euro sluit ’t Fonnemint het boekjaar 2020 af met een eindsaldo 
van 66.668,- euro. Dit betekent een kleine plus van 525 euro waar een tekort van 21.154,- euro was 
begroot (zonder ophoging). 
 
Opvallende bezuinigingen zijn: 
-Piekdagen (incidentele vervanging van personeel vanwege scholing of toetsing):   5.299,- 
-Reproductiekosten:               3.171,- 
-Kopieerpapier:                     994,- 
 
Opvallende toenames zijn: 
-Afschrijving onderwijsmethodes:        2.544,- 
-Schoonmaakmiddelen (niet begroot):           950,- 
-Aanschaf klein inventaris:           608,- 
-Muzikale vorming:                      9.947,- 
-Sportactiviteiten (zwemlessen tot juli 2020)      2.000,- 
 
Op boekjaar 2020 is een bedrag van 2.420,- euro afgeboekt voor de ontwerpkosten van het plein. In 
totaal heeft de school echter 13.375,22 euro betaald ten behoeve van de inrichting van het plein. Het 
verschil van 10.955,22 euro is per abuis bovenschools afgeboekt en wordt verrekenend met 2021. 
Tegenover dit bedrag staan geen diensten van de firma die het plein onder handen zou nemen: een 
geschil tussen de ontwerper en de aannemer heeft ertoe geleid dat de samenwerking met de 
aannemer is beëindigd. De terugvordering van het bedrag op de aannemer loopt nog, maar wordt 
vertraagd door gebrek aan financiële middelen van de aannemer. 
 

Aan het begrote bedrag voor de piekdagen ligt een oude formule ten grondslag. Als gevolg van 
personeelstekort en minder externe scholing, is de verwachting dat deze post de komende jaren niet 
hoger wordt. 

Het bedrag bij Muzikale vorming betreft de kosten van de vakleerkracht Muziek. De verhoging is toe 
te schrijven aan het verhogen van de frequentie van het muziekonderwijs: van eens in de twee 
weken zijn de muzieklessen naar eens per week gegaan. Vanwege de corona-pandemie zijn niet alle 
lessen gegeven. Deze worden doorgeschoven in 2021 naar het project Sterk met Taal, waar dan geen 
financiële vergoeding tegenover staat. 

Onder Sportactiviteiten zijn de kosten van de natte gymnastiek weggeschreven. Dit bedrag komt in 
het volgende overzicht te vervallen, aangezien de gemeente heeft toegezegd deze kosten voor haar 
rekening te zullen nemen vanwege het structurele gebrek aan sportzalen in de Bildtse Slag. 
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3.2 Financiën Ouderraad 
De Ouderraad komt voor het boekjaar 2019-2020 1500,- te kort. Deze berekening is opgemaakt in 
april 2021. Over 2020-2021 is nog geen stand opgemaakt: vanwege de uitgestelde schoolreisjes, en 
de uitgestelde betalingen, volgt komt dit overzicht in het volgende jaarverslag te staan. 
 
Het tekort over 2019-2020 is te wijten aan de extra kosten die gemaakt zijn voor het busvervoer voor 
groep 8. Normaliter gaat deze groep met de auto van de ouders op kamp. Vanwege de corona-
pandemie zijn ze met de bus naar Ellertshaar geweest. Verder is er een tekort op de post voor het 
schoolschaatsen. De bijdrage is als gevolg hiervan verhoogd met ingang van 2021. 
 
Vanwege transparantie in de verantwoording van de kosten met betrekking tot de uitgaven van de 
ouderbijdrage volgt op de pagina hiernaast het volledige overzicht: 
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FINANCIEEL VERSLAG OUDERRAAD HET FONNEMINT 2019-2020   

  
Omschrijving:  Werkelijk  

    

Inkomsten:   

    

Ouderbijdrage  €      1.694,00  
Schoolreisgeld  €      7.985,00  

Onvoorzien  €         612,00  

schoolschaatsen  €         570,00  

Sinterklaas (109 x € 5,--)  €         375,00  
Gem. Het Bildt lenen sint+ piet pak  €                -    

Kerst  €                -    

Musical  €                -    

Statiegeld lege flessen  €                -    
Luizenzakken   €                -    

NL Doet  €                -    

Rabobank, subsidie oudercafe  €                -    

Actie schoolplein  18-4-2019  €                -    

Totale inkomsten:  €    11.236,00  

    

Uitgaven activiteiten:   

(rekening ouderbijdrage)   
    

Schoolreizen  €      9.003,57  

Sinterklaas (pietenpak, strooigoed, etc.)  €         187,00  

Kerst (boodschappen, etc.)  €                -    
Pasen (diversen brunch)  €                -    

Afscheid groep 8 musical  €         682,75  

Laatste schooldag  €                -    

Luizenzakken  €         263,30  
Gymtassen  €           79,99  

kermisspelletjes  €                -    

Schoolschaatsen  €         777,00  

subtotaal uitgaven activiteiten:  €    10.993,61  

   

Uitgaven overig:   

   

Bankkosten  €           75,73  

Sinterklaascadeaus gr. 1 t/m 4  €         780,36  

Lief en leed  €                -    

St. Theatersprookje Het Bildt  €         448,00  

Handbal groep 8  €           76,16  

Bennie Vreden kinderproducties  €         220,40  

Buitenspeelmateriaal  €         107,85  

Bekers Ikea  €           35,84  

subtotaal uitgaven overig:  €      1.744,34  

   

Uitgaven extra:   

  €                -    
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uitgaven totaal:  €    12.737,95  

  

  

   

inkomsten/uitgaven t/m 31-08-2020 -1.501,95 
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Formulier toestemming schooljaarverslag 2020-2021 

 

School      o.b.s. ‘t Fonnemint 

 

Adres      Dordtse Straat 40 

 

Postcode en plaats    9076 CP Sint Annaparochie 

 

De medezeggenschapraad van o.b.s. ‘t Fonnemint stemt in met het schooljaarverslag van 1 augustus  

2019 t/m 31 juli 2020. 

 

Namens de MR: 

 

Plaats      Sint Annaparochie  

 

Datum vaststelling     

 

Naam      Dedmer Swart  

 

Functie      voorzitter MR o.b.s. ‘t Fonnemint 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 


