
Aanvraagformulier activiteit via oudervereniging STAM

Schooljaar 2019/2020

Nr Naam aanvrager Omschrijving activiteit/doel/project Groep Wanneer Verwachte kosten Eenmalig

1 Annie Zweedijk Bijdrage adoptie dier Vosheuvel, dec 2019 kerstactie voor 1 jaar 1 ezel geadopteerd - kosten 

EUR 200

Alle groepen medio 2020 € 200 ja

2 Leerkrachten 

kleuterbouw

Lichtbakken voor zandtekenen, 3x 100 Kleutergroepen 2020 € 300 ja

3 Ouder Meer buitenspeelgoed: springtouw, schommel, basketbalpaal, ringen, etc Alle groepen medio 2020 € 1.000 ja

4 Ouder Meer binnenspeelgoed, zoals uitbreiding lego Kleutergroepen medio 2020 € 1.000 ja

5 Ouder Beplanting in bakken voor de school. Bijvoorbeeld Hedera helix 'Arborescens’, groen blijvend Alle groepen Per direct € 1.000 ja

6 Ouder Vrij te besteden budget per klas (a la afgelopen jaren), 13x 100 euro per groep Alle groepen Per direct € 1.300 ja

7 Annie Zweedijk Klauter/klimrek schoolplein Alle groepen medio 2020 € 2.000 ja

8 Schoolplein 

Commissie

Uitbreiding speelmogelijkheden schoolplein Alle 

groepen/school

medio 2020 € 2.500 ja

9 Astrid van den Hoven Nieuwe geluidsinstallatie, omdat huidige ernstig is verouderd Alle 

groepen/school

2020 € 2.500 ja

10 Ouder Kunstgrasveldje ivm voetballen iom schoolpleincommissie Alle groepen medio 2020 € 4.000 ja

11 Leerkrachten 

kleuterbouw

Meubilair voor de huishoeken in de klas, 3x 1500 Kleutergroepen 2020 € 4.500 ja

12 Schoolplein 

Commissie

Onderhoud schoolplein, planten, houtsnippers Alle 

groepen/school

medio 2020 € 500 nee

13 Helga Lamain Huidige kamplocatie is niet meer haalbaar met het groeiende leerling aantal. Wij willen graag 

een switch maken naar de YMCA bij het Henschotermeer. Dit is een ander kostenplaatje dan bij 

de huidige locatie in Driebergen.  Graag een jaarlijkse reservering van 7,50 per leerling vanaf 

groep 5. De Stam spaart voor de leerlingen voor als zij in groep 8 zitten. Ouders betalen dan in 

groep 8 zelf nog 47,50 euro. Dit jaar al starten met sparen voor de leerlingen in groep 5 en 6 

sparen zodat de huidige groep 6 als zij in groep 8 zit, op kamp kan bij de YMCA. 2019/20: 600, 

2020/21: 900 en 2021/22: 1200

2019/20: Groep 5 

en 6

Per direct € 600 nee

14 Steven van der Maas Jaarlijks structureel bedrag waarmee het aantal laptops in de school kan worden verhoogd Alle groepen 2020 € 1.000 nee

15 Steven van der Maas Is het mogelijk om een vorm te vinden waarbij school en 'ouderbijdrage' samen genoeg laptops 

kunnen leasen zodat elke leerling van groep 4 t/m 8 een eigen device heeft

Alle groepen 2020 € 2.000 nee


