
De Stichting “Kind en Toekomst Loosdrecht” stelt zich ten doel de 

kinderen van de Sterrenwachter te verrijken en te ondersteunen met het 

organiseren, het coördineren en realiseren, het beheren van de financiële 

administratie van activiteiten die het reguliere lesprogramma aanvullen. 

De stichting werkt samen en wordt gecontroleerd door de schooldirectie 

en de Medezeggenschapsraad (MR). 

De rolverdeling is als volgt: 

• De oudergeleding binnen de MR stelt voorafgaand aan het 

aankomende schooljaar in mei de begroting vast ten aanzien van de 

(extra) activiteiten die de kinderen geboden zullen gaan worden in 

dat komend schooljaar. 

• De ouderlijke bijdrage (OB) wordt door de school in samenspraak 

met de MR in mei opnieuw vastgesteld voor het aankomende 

schooljaar. 

• De stichting geeft input aan dit begrotingsproces door de cijfers 

beschikbaar te stellen. 

• De stichting krijgt van de MR een jaarlijks budget voor de realisatie 

van deze extra activiteiten. 

• De stichting stelt zich ten doel om alle extra activiteiten te 

organiseren en coördineren, zij doet dit in af- en samenwerking met 

de school. 

• De stichting mag externe partijen benaderen en inhuren voor het 

uitvoeren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het geven van 

workshops tijdens de Kinderboekenweek. 

• De stichting int het geld voor de OB bij de ouders 

• De stichting beheert het geld en ziet erop toe dat het geld ook 

daadwerkelijk wordt uitgegeven aan activiteiten zoals bedoeld in de 

begroting, die is vastgesteld door de MR in afstemming met de 

school. 

• De stichting overlegt periodiek, tenminste 3 maal per jaar, met 

schooldirectie en de MR. 

• De school en de stichting streven volledige transparantie na. De 

begroting is volledig inzichtelijk voor alle ouders en 

belangstellenden. 

• Eenmaal per schooljaar zal de stichting een gedetailleerde 

samenvatting delen waarin zij een financieel overzicht presenteert 

als ook toelichting geeft aan wat georganiseerd is dat schooljaar. 

 

Bestuur Stichting Kind en Toekomst 

 


