Van: De Ouderraad/penningmeester
Aan: Ouders/verzorgers met een kind(eren) op
Lyceum Schravenlant
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De OR heeft schooljaar 2017-2018 op 24 september 2018 financieel afgesloten en willen dat
hierbij naar u verantwoorden.
De penningmeester van de OR stelt jaarlijks per schooljaar een financieel verslag (begroting/
realisatie/balans) op. Dit wordt dan in de ouderraadsvergadering besproken en vastgesteld.
Vervolgens wordt het aangeboden aan de rector van Lyceum Schravenlant en wordt het aan
de schoolrekening toegevoegd, waarna het t.z.t. de schoolaccountant passeert. Daarnaast
hebben we binnen de OR afgesproken om het financieel verslag ter inzage te plaatsen op de
website van Lyceum Schravenlant in het Ouderraaddeel.
Inkomsten Ouderraad Lyceum Schravenlant
De OR is met betrekking tot haar inkomsten afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdragen (€
16,50 per kind) die ouders per schooljaar via het online betalingssysteem overmaken.
Uitgaven Ouderraad Lyceum Schravenlant
De specifieke bedragen vindt u in het bijgevoegde overzicht. Een korte toelichting hierbij:
De OR draagt altijd bij aan de diploma-uitreiking. De laatste jaren zijn hierbij de
afstudeercaps, de 'Gefeliciteerd Schravenlant’ -vlaggen, de versiering in de hal alsmede de
hapjes tijdens de receptie door de OR verzorgd.
Om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten organiseert de OR enkele
keren per jaar ouderINFOavonden. De kosten die dan worden gemaakt zijn voor sprekers,
eventuele attenties en de catering. Hieronder vallen ook bij de start van het jaar de mentoren decanenavonden. Er worden dan verschillende informatie workshops aangeboden.
Ook afgelopen jaar zijn er voor de leerlingen een beroepenbeurs en speeddaten als
onderdeel van de studiekeuzevoorlichting georganiseerd. De OR heeft hierin een grote rol
gespeeld op het gebied van organisatie en financiering. De belangeloze inzet van ouders en
oud-leerlingen hierbij wordt bijzonder gewaardeerd en heeft weer geresulteerd in een vervolg
in het nieuwe schooljaar.
De OR ziet het ook als haar taak om de betrokkenheid van de leerlingen bij de school te
vergroten en daarbij passen de eventuele bijdragen aan de verschillende schoolactiviteiten.
We verwachten u op deze wijze juist en volledig te hebben geïnformeerd. Voor eventuele
vragen of toelichting kunt u altijd bij ons terecht.

Namens de Ouderraad Lyceum Schravenlant
Petra Goossens (Penningmeester)
Bijlage: Overzicht realisatie 2017-2018 en de begroting 2018-2019.

