Stichting tot Steun
t.a.v. de voorzitter
p/a Mimosaplein 1
5643 CJ Eindhoven

Eindhoven, 18 januari 2021

Geachte heer Van der Veldt, best Jos,
Hierbij de verantwoording over het kalenderjaar 2020 m.b.t. de besteding van de ontvangen gelden
vanuit de Stichting tot Steun (StS).
De Regenboog heeft de middelen zoals hieronder gepresenteerd besteed.
De ontvangen gelden van de StS zijn opgenomen in de begroting en maken daarmee deel uit van de
gehele bekostiging van de school. De gelden zijn niet besteed aan reguliere personele lasten;
additionele personele lasten zijn in de projectvorm opgenomen en aldus ge nancierd.
De gelden zijn alleen aangewend voor zaken die het vrijeschool onderwijs van De Regenboog
mogelijk maken en versterken. Dit betreft ook de keuze van verbruiksmaterialen.
bedrag

%

omschrijving / thema

toelich ng

€ 21.200

38,55%

professionalisering, toetsing &
scholing

inzet BVS-schooladvies en CTPO; beide m.b.t. didac ek
en de pedagogiek, zowel individuele als
groepsbegeleiding

€ 13.400

24,36%

scholing algemeen

betre o.a. kosten t.b.v. de Zutphense Zomercursus en
add. opleidingen meer- & hoogbegaafdheid

€ 17.857

32,47%

schoolse ac viteiten

betre culturele vorming, feesten en jubilea, bijzondere
& buitenschoolse ac viteiten (jaarfeesten),
circusac viteiten* en euritmie (incl muz. begeleiding)

€ 2.543

4,62%

meerkosten (t.o.v. reguliere
vergoeding) van leermiddelen
& verbruiksmateriaal

de materialen waarmee de kinderen op school werken
zijn duurder dan materialen op reguliere scholen (keuze
papier, krijtjes, kleurpotloden, vulpennen, etc).

€ 55.000

100,0%

totaal aan bestedingen

€ 55.000

100,0%

totaal aan ontvangen gelden

* omdat een deel van de circusactiviteiten door de school worden bekostigd i.h.k.v. bewegingsonderwijs, wordt dit deel door
de school gedragen als ware het reguliere loonlasten

In de tabel is een overzicht gepresenteerd van de verdeling en verhouding van de gelden over de
verschillende thema’s.
Zo besteedde de school:
- 62,91% aan scholing en professionalisering,
- 37,09% aan leerling & onderwijs gerelateerde zaken,
- > 32,47%; direct aan leerling-zaken en in de schoolse praktijk waarneembaar,
- < 4,62%; o.a in de vorm van verbruiksmaterialen.
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Bart Brouwer
directeur a.i.
De Regenboog

