Voorbeeldbegroting

Werken met Kleuteruniversiteit - wat kost dat eigenlijk?
Inleiding
Omdat we merken dat steeds meer scholen behoefte hebben aan een kosteninschatting, om dit mee
te kunnen nemen in een schoolbudget, biedt Kleuteruniversiteit deze voorbeeldbegroting. Dit geeft
een indicatie van de kosten van (volledig) werken met Kleuteruniversiteit.
Iedere school is anders en heeft andere behoeften. Materialen van Kleuteruniversiteit kunnen
pragmatisch worden ingezet, je kunt zoeken op precies het doel of thema dat de klas op dat moment
nodig heeft en daarmee inspelen op de actuele behoefte. Hiermee kun je de Kleuteruniversiteit
materialen ook prima als aanvulling op bestaande lesmethodes gebruiken. De doelen van de
lesmaterialen worden uitgebreid beschreven en sluiten aan bij de kerndoelen van het PO.
Vrijwel alle Kleuteruniversiteit projecten zijn gebaseerd op bestaande prentenboeken. Aanschaf van
deze prentenboeken is nodig voor de uitvoering van het project. Kleuteruniversiteit verkoopt zelf géén
prentenboeken, deze kunnen via reguliere boekhandels óf onze vaste boekenverkoop-partner
Leesvink.nl worden aangeschaft. Wanneer prentenboeken via de reguliere boekhandels niet meer
beschikbaar is (bijvoorbeeld in herdruk), zijn deze prentenboeken veelal nog wel via Leesvink.nl
beschikbaar. Natuurlijk behoort lenen bij de bibliotheek ook tot de mogelijkheden.
Aanschaf
De producten zijn via onze webshop direct aan te schaffen en te betalen via iDeal, Paypal of
Mistercash. Bij bestellingen boven de € 40,- is het ook mogelijk om op factuur / per bankoverschrijving
te betalen. Deze betaalmogelijkheid verschijnt vanzelf bij het afrekenen wanneer de inhoud van je
winkelwagentje meer dan € 40,- aan digitale lesmaterialen bedraagt. Je bestelt dan de digitale
producten, ontvangt per email een pro-forma factuur en na ontvangst van betaling, kunnen de
producten gedownload worden vanaf onze website. De producten blijven beschikbaar in het account,
deze kunnen later altijd nogmaals gedownload worden.
Licenties en kortingen
De producten geven standaard gebruiksrecht voor één persoon / individuele leerkracht of één klas
binnen een school. Gebruik je het materiaal in meerdere kleuterklassen op school? Dan heb je
meerdere licenties nodig. Bij het bestellen geef je aan in hoeveel klassen je de producten gaat
gebruiken, op basis hiervan ontvang je een korting die automatisch wordt berekend.
Leerlingvolgsystemen
Kleuteruniversiteit is ook bruikbaar in combinatie met bestaande leerlingvolgsystemen, zie
https://www.kleuteruniversiteit.nl/voor-scholen/leerlingvolgsystemen/ voor meer informatie.
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Beredeneerd aanbod
Het is absoluut mogelijk om een volledig dekkend en beredeneerd aanbod te creëren met alléén
Kleuteruniversiteit materialen. De trainers van Kleuteruniversiteit kunnen jouw team assisteren bij het
opstellen van een beredeneerd aanbod. Kijk op https://www.kleuteruniversiteit.nl/trainingen/ voor
een overzicht van onze trainingen.
Wat kost het?
Een enkel project, voor gebruik in één klas, kan al worden aangeschaft vanaf € 4,95 . Hieronder volgt
een voorbeeld kostenberekening van Kleuteruniversiteit lesmaterialen voor een heel schooljaar. Er zijn
twee berekeningen: voor een school met één kleutergroep en voor een school met drie
kleutergroepen.
De uitgangspunten zijn:
-

De kleutergroepen behandelen 6 grote thema’s per jaar (gemiddelde doorlooptijd per thema
is 3 á 4 weken).
Er worden 2 kleine thema’s uitgevoerd voor kortlopende gebeurtenissen (b.v.
Kinderboekenweek, Valentijnsdag, Sinterklaas of Kerst).
Er wordt gebruik gemaakt van 3 digibordlessen.
Er wordt gebruik gemaakt van 3 aanvullende materialen (b.v. themakaarten,
kralenplankenvoorbeelden, routineliedjes)
Er wordt 1 musical uitgevoerd tijdens het schooljaar.

Vermelde prijzen zijn inclusief de geldende BTW tarieven.
Aan deze voorbeeldbegroting kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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INDICATIE KOSTEN – 1 KLEUTERGROEP
Aanschaf Kleuteruniversiteit materialen:
Productnaam
Project Sprookjes
Project Indianen
Project Pim Piloot
Project Ontdek de herfst
Project Afval
Project De astronaut
Zomerproject een perfecte picknick
Project dino’s bestaan niet
Digibordles De astronaut
Digibordles Pim Piloot
Digibordles Sprookjes
Kralenplankvoorbeelden Sprookjes
Kleuteruniversiteit themakaarten
Koningsdag liedje
Musical Sint gaat op gym

Artikelnummer
KU20140006
KU20150036
KU20140017
KU20140136
KU20180008
KU20150064
KU20180016
KU20170060
KU20150028
KU20140098
KU20170027
KU20180040
KU20150101
KU20140052
KU20140149

Licentie
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas
1 klas

TOTAAL AANSCHAF KLEUTERUNIVERSITEIT

Prijs
€ 19,95
€ 14,95
€ 11,95
€ 14,95
€ 13,95
€ 11,95
€ 9,95
€ 6,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 1,50
€ 9,95
€ 133,80

Aanschaf bijbehorende prentenboeken (via reguliere boekhandel of leesvink.nl):
Prentenboek
Bekendste sprookjes voor kleuters
Willewete indianen
Pim Piloot
Noten
De vuilnisman
De astronaut
Een perfecte picknick
Dino’s bestaan niet
Sint gaat op gym

ISBN nummer
9789047512882
9789044816846
9789044821024
9789056377168
9789044815245
9789044816587
9789026140297
9789047709176
9789025754457

TOTAAL AANSCHAF PRENTENBOEKEN

Aantal
1 exemplaar
1 exemplaar
1 exemplaar
1 exemplaar
1 exemplaar
1 exemplaar
1 exemplaar
1 exemplaar
1 exemplaar

Prijs
€ 13,99
€ 16,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 12,99
€ 14,95
€ 13,99
€ 132,67

In deze constructie wordt tevens de schoolbibliotheek opgebouwd door de aanschaf van de prentenboeken. Het
is natuurlijk ook mogelijk de prentenboeken te lenen bij de bibliotheek.
Voor de tweede en navolgende schooljaren zijn de materialen herbruikbaar, je betaalt alleen voor nieuwe
projecten en prentenboeken.
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INDICATIE KOSTEN – 3 KLEUTERGROEPEN
Aanschaf Kleuteruniversiteit materialen:
Productnaam
Project Sprookjes
Project Indianen
Project Pim Piloot
Project Ontdek de herfst
Project Afval
Project De astronaut
Zomerproject een perfecte picknick
Project dino’s bestaan niet
Digibordles De astronaut
Digibordles Pim Piloot
Digibordles Sprookjes
Kralenplankvoorbeelden Sprookjes
Kleuteruniversiteit themakaarten
Koningsdag liedje
Musical Sint gaat op gym

Artikelnummer
KU20140006
KU20150036
KU20140017
KU20140136
KU20180008
KU20150064
KU20180016
KU20170060
KU20150028
KU20140098
KU20170027
KU20180040
KU20150101
KU20140052
KU20140149

Licentie
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen
3 klassen

TOTAAL AANSCHAF KLEUTERUNIVERSITEIT
PER GROEP

Prijs
€ 39,90
€ 29,90
€ 23,90
€ 29,90
€ 27,90
€ 23,90
€ 19,90
€ 13,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 7,90
€ 7,90
€ 7,90
€ 3,00
€ 19,90
€ 267,60
€ 89,20

Aanschaf bijbehorende prentenboeken (via reguliere boekhandel of leesvink.nl):
Prentenboek
Bekendste sprookjes voor kleuters
Willewete indianen
Pim Piloot
Noten
De vuilnisman
De astronaut
Een perfecte picknick
Dino’s bestaan niet
Sint gaat op gym

ISBN nummer
9789047512882
9789044816846
9789044821024
9789056377168
9789044815245
9789044816587
9789026140297
9789047709176
9789025754457

TOTAAL AANSCHAF PRENTENBOEKEN
PER GROEP

Aantal
3 stuks
3 stuks
3 stuks
3 stuks
3 stuks
3 stuks
3 stuks
3 stuks
3 stuks

Prijs
€ 41,97
€ 50,85
€ 44,85
€ 44,85
€ 44,85
€ 44,85
€ 38,97
€ 44,85
€ 41,97
€ 398,01
€ 132,67

In deze constructie wordt tevens de schoolbibliotheek opgebouwd door de aanschaf van de prentenboeken. Het
is natuurlijk ook mogelijk de prentenboeken te lenen bij de bibliotheek, óf minder exemplaren aan te schaffen en
deze te rouleren binnen de kleutergroepen. Echter valt het aan te raden om voor elke groep een eigen
exemplaar aan te schaffen omdat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt tijdens de uitvoering van de
projecten.
Voor de tweede en navolgende schooljaren zijn de materialen herbruikbaar, je betaalt alleen voor nieuwe
projecten en prentenboeken.
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