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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 (1-8-2020 tot 1-8-2021).
Hierin leggen wij (de ouderraad) verantwoording af aan de ouders/verzorgers van onze
vereniging over wat wij met uw geld hebben gedaan.

Het afgelopen schooljaar 2020-2021 is wederom door COVID-19 en de richtlijnen van het
RIVM anders verlopen. Helaas werd net voor de kerstvakantie besloten om alle scholen in
Nederland te sluiten. Gelukkig hadden de kinderen een fantastisch Sinterklaasfeest, maar kon
de Kerstviering door deze maatregelen helaas niet doorgaan. De leerkrachten hebben
ongelooflijk hard gewerkt om de kinderen te voorzien van lesmateriaal, zodat zij na de
kerstvakantie direct konden starten met thuisonderwijs.

Vanuit de Ouderraad werd er door de leerkrachten bij alle kinderen en ouders/ verzorgers
thuis een pannenkoek pakket bezorgd. Om iedereen een hart onder de riem te steken en te
bedanken voor hun tomeloze inzet in deze moeilijke tijden. Gelukkig kwam er groen licht
vanuit de overheid en mochten de scholen begin februari 2021 (net voor de
voorjaarsvakantie) weer fysiek onderwijs gaan volgen.

De leerkrachten ging voor hun leerlingen hard op zoek naar mogelijkheden met inachtneming
van de Corona Maatregelen. Carnaval werd in de klassen en de gymzaal gevierd. Er kwam een
prachtig thema “ Ridders en kastelen”. Deze werd feestelijk afgesloten met echte ridders die
de kinderen leerden boogschieten en zwaardvechten. De kinderen hebben genoten van de
Koningsspelen en gelukkig kwam er op het laatste moment groen licht voor de schoolreisjes,
kamp groep 8 en de afscheidsavond met musical voor groep.

Groep 8 ging na vele jaren niet naar Gaasterland op kamp, maar naar een nieuwe
bestemming in Schoorl. Een fijn programma resulteerde in geweldige dagen. Er werd
gezwommen, gesupt en kano gevaren, daarnaast zat het weer ook nog eens mee. Deze plek,
zo dichtbij werd als zeer prettig ervaren. De afscheidsavond met musical van groep 8 ging
door. De ouders kregen een Goodiebag aangeboden met allerlei lekkers erin. Smikkelend en
smullend konden zij genieten van de musical van hun kinderen. De kinderen uit groep 8
konden de schooljaren op De Marinx positief afsluiten en beginnen aan een nieuw avontuur
op het voortgezet onderwijs. De laatste schooldag werden de kinderen uit groep 8
uitgezwaaid en werden alle leerlingen getrakteerd op een ijsje: de zomervakantie kon
beginnen!

In de zomervakantie werden er nog nieuwe trolleys aangeschaft, zodat de broodtrommels en
bekers netjes kunnen worden opgeborgen bij de klassen in het nieuwe schooljaar.

De MR en de OR hadden besloten om de ouderbijdrage van het schooljaar 2020-2021 niet
volledig te berekenen, omdat er minder activiteiten waren en het schooljaar ervoor de
schoolreisjes waren komen te vervallen.

Het afgelopen schooljaar heeft 96% van de ouders/ verzorgers de ouderbijdrage voldaan.
Hier zijn wij als ouderraad erg blij mee, zo kunnen we zonder problemen de activiteiten voor
de kinderen blijven organiseren.

Het afgelopen schooljaar gaat wederom in de boeken als een bijzonder jaar, met gelukkig een
bijzonder mooie en feestelijke afsluiting voor iedereen. Wij willen alle ouders, verzorgers,
opa’s en oma’s, pleinwachten, het leerlingpanel, de sponsors, de MR en alle andere helpende
handjes bedanken voor het meedenken en hun hulp. Maar natuurlijk ook de leerkrachten die
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samen met ons de activiteiten organiseren en ervoor zorgen dat De Marinx een fijne school is
voor alle kinderen.

Met vriendelijke groeten,
Ouderraad De Marinx

(Afsluiting thema Ridders en Kastelen. Ridders op school verzorgde een schildknaap training voor alle groepen)
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De Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die zich inzet voor bijzondere
schoolactiviteiten en de financiën beheert van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad
staat ingeschreven als vereniging bij de Kamer van Koophandel.  De leden van de ouderraad
ouders zet zich vrijwillig in om de school te ondersteunen d.m.v. de volgende taken:
- Ondersteuning bij de jaarlijks terugkerende activiteiten die worden georganiseerd
- Innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage
- Adviserende rol aan de MR m.b.t. beleidszaken die ouders aangaan.

De ouderraad (OR) bestaat uit de volgende leden:

● Carina Borst– voorzitter
● Inge Boekel-lid
● Yvon Droog-Boerdijk – secretaris
● Sabine Groen– lid
● Suzanne Kolken - ( lid)
● Sonja Ligthart – lid
● Bianca Steemers  – lid
● Constance Veldman - Arends  – penningmeester

Afgelopen schooljaar ( 2020-2021) heeft Nathaly Lugtigheid de ouderraad verlaten. Nathaly
bedankt voor je jarenlange inzet voor alle kinderen en leerkrachten van de Marinx! Miranda
Stolze zal vanaf het schooljaar 2021 toetreden als lid. Wij wensen haar veel succes en plezier!
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Ouderbijdrage

Van deze vrijwillige bijdrage worden activiteiten bekostigd die door de ouderraad worden
georganiseerd. Van het geld van de ouderbijdrage worden o.a. de Sinterklaas cadeautjes
betaald en wordt er bij verschillende activiteiten voor wat lekkers gezorgd. Daarnaast wordt
het schoolreisje betaald, de afscheidsavond en een deel van het kampgeld voor groep 8.

Hierbij een overzicht van de activiteiten die worden, of zijn georganiseerd:

● Sinterklaasfeest

● Kerstfeest

● Kinderboekenweek

● Carnaval

● Schoolreisje (gr 1 t/m 7)

● Cultuurproject

● Pasen

● Sportdag/Koningsspelen

● Schoolfotograaf

● Cultuurproject

● Schoolbenodigdheden

● Schoolkamp groep 8 (exclusief kampbijdrage)

● Afscheidsavond groep 8

(Carnaval op De Marinx is afgelopen jaar ondanks de corona wel doorgegaan)
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Hoogte ouderbijdrage

De totale kosten van de vrijwillige bijdrage zijn € 40,50 per kind per jaar*:
- € 35,50 per kind in groep 1 t/m 8 voor het gehele schooljaar
- € 5,00 per kind voor het mogelijk maken van de tussen schoolse opvang i.v.m. het
continurooster.
- Het bedrag voor de nieuwe instroom per 1 januari 2021 bedraagt € 20,50

De ouders/ verzorgers wordt middels een betaallink via Kwieb verzocht de ouderbijdrage te
betalen, uiteraard wordt ook nog steeds de mogelijkheid geboden om het bedrag over te
maken via de bank. Ouders/ verzorgers die deze ouderbijdrage niet kunnen betalen, worden
doorverwezen naar “Meedoen Hollands Kroon”. Als ouders/ verzorgers niet willen betalen
wordt dit besproken met de directrice van de school mw. A. Koenders, hierover kunnen
afspraken worden gemaakt.

De bijdrage kan worden aangepast met goedkeuring van de medezeggenschapsraad.
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FINANCIEEL OVERZICHT SCHOOLJAAR 2020-2021*

Winst- en verliesrekening

Inkomsten schooljaar 2020-2021 2019-2020
Ouderbijdragen * € 4165,= € 7333,00
Bijdrage continurooster * €   595,= €   990,00
Diversen ( Lady Gaga) - € 995,00 €   995,00
Eigen bijdrage kamp € 1400,= €       0,00
Gift Stichting 4 mei Comité € 800,= €       0,00
Totaal € 5965,= € 9318,00

Uitgaven
Carnaval €     0,00 €    103,22
Diversen (bankkosten, afscheidscadeau

leden) € 132,68 €    162,42
Kerst €     0,00 €        0,00
Kinderboekenweek €     0,00 €        0,00
Nieuwjaarsbijeenkomst €     0,00 €        0,00
Pasen €     0,00 €      66,14
Sint Maarten €   48,53 €        0,00
Ijsjes laatste schooldag € 172,50 €        0,00
Sinterklaas € 939,09 € 1306,02
Schoolreisje ( groep 1 t/m 7) € 4384,15 €        0,00
Schoolkamp groep 8 ( excl.

Kampbijdrage) € 1856.27 €    550,00
Afscheidsavond groep 8 €   253,17 €      79,16
Corona Pannenkoeken
pakketten €   446,16 €        0,00
Aanschaf planten ( vanuit Fancy Fair

pot)

€    469,11

Pleinwacht €   112,50 €        0,00
Aanschaf trolleys voor bekers/
lunchtrommels €   119,97 €        0,00
Naar spaarrekening €       0,00 €        0,00
Totaal € 8465,02 € 2736,07

Resultaat -€2500,02 €                                    + 6581,93

* Het schooljaar loopt van 1-8-2020 tot 1-8-2021
* ouderbijdrage gehalveerd + Overblijf gehalveerd
* Lady GaGa bedrag teruggestort € 995,= project ging niet door, was geparkeerd op de OR
rekening
* Gift stichting 4 mei Comité. Het 4 mei comité Niedorp heeft de basisscholen in Kolhorn, ‘t
Veld, Niedorp en Winkel een schenking gedaan van 800 euro. Dit bedrag is bedoeld voor
activiteiten van de school rond het programma WOII in al haar breedte. Wij kunnen naar een
musea, een lesprogramma kopen of het invullen naar eigen inzicht. Wij moeten wel
verantwoorden wat we met de schenking hebben gedaan.
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Balans

Rekening courant

Saldo 1-8-2020 €        8.287,03

Saldo 1-8-2021 € 5.579,83

Mutatie €     -  2707,20

Spaarrekening

Saldo 1-8-2020 €        4.494,89

Saldo 1-8-2021 €        4.495.34

Mutatie €               0,45

Totaal vermogen per 31-7-2020 €       12.781,92

mutatie €       -  2706,45

Totaal vermogen per 31-7-2021 €       10.075,47

Korte toelichting
Vanaf maart 2020 zijn er geen uitgaven meer gedaan tot aan de zomervakantie ivm de
intelligente lockdown, een grote uitgave post kwam hierbij te vervallen (schoolreisjes en
kamp). De volledige ouderbijdrage was wel geïncasseerd, waardoor het eigen vermogen
omhoog schoot, dit geeft een vertekend beeld.

In het nieuwe schooljaar hebben wij in overeenstemming met de directie en de MR besloten
om de ouderbijdrage te halveren. Dit schooljaar (voorjaar 2021) zijn de schoolreisjes en kamp
wel doorgegaan, waardoor de inkomsten en uitgaven niet in balans waren. Dit gaf een
negatief resultaat. Gelukkig was er een buffer om dit op te vangen. We kunnen hieruit de
conclusie trekken dat we de ouderbijdrage heel hard nodig hebben om leuke activiteiten en
schoolreisjes te kunnen blijven bekostigen.

Ook dit schooljaar hebben enkele ouders/verzorgers de jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage niet
kunnen of willen voldoen. In de eerste situatie worden zij altijd attent gemaakt op hulp vanuit
de gemeente. 96% van de ouders/ verzorgers heeft de vrijwillige ouderbijdrage dit schooljaar
betaald.
De ouderraad streeft er naar de activiteiten op het gewenste niveau te blijven uitvoeren door
zorgvuldig met uw bijdrage om te gaan en deze -  indien de middelen het toelaten - ook niet
te verhogen.

Enkele inkomsten en uitgaven krijgen onderstaand een extra toelichting

Normaliter vullen wij deze pagina met leuke foto’s en een korte samenvatting van de
activiteiten die het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden. Het afgelopen schooljaar
was qua activiteiten t/m half december gelijk gebleven. Zo hebben we gelukkig met de
kinderen Sinterklaas kunnen vieren. Groep 1 t/m 5 kregen schoencadeautjes van de Sint en
de kinderen van groep 6 t/m 8 vierden dit mooie kinderfeest met het trekken van lootjes en
het maken van surprises. De cadeautjes die de onderbouw en bovenbouw hebben gekregen/
gekocht, zijn betaald vanuit de  ouderbijdrage. Ook alle overige kosten voor het
Sinterklaasfeest, zoals: lekkers, strooigoed, cadeautjes voor de leerkrachten, schmink en
overige bijkomende kosten zijn betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Helaas ging
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daarna Nederland in lockdown en sloten de scholen. We hebben met de kinderen geen Kerst
op school gevierd.

In de moeilijke Coronatijd hebben de leerkrachten bij alle kinderen en ouders een
pannenkoekenpakket gebracht, om ze een hart onder de riem te steken in deze moeilijke
periode. De kosten voor deze pakketten zijn betaald vanuit de ouderbijdrage.

(De pannenkoekenpakketten voor de ouders worden bezorgd door Team De Marinx)

De schoolreisjes mochten dit jaar gelukkig doorgaan, zowel Drievliet, de Swaan en
Linnaeusshof werden bezocht door blije kinderen en begeleiders, uiteraard mochten ook dit
jaar de bussen niet ontbreken. Alle klassen tegelijk op schoolreisje, de bussen reden af en aan
in ’t Veld. In de bus kregen de kinderen een snoepje en als afsluiting een lekker waterijsje. De
kosten van de parken, vervoer en versnaperingen zijn betaald vanuit de ouderbijdrage.

(De schoolreisjes waren verplaatst naar een latere datum waardoor ze toch door konden gaan)
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De kinderen van groep 8 zijn dit jaar niet op kamp naar Gaasterland geweest, maar naar een
nieuwe bestemming in Schoorl. De leiding had enorm leuke activiteiten voor de kinderen
georganiseerd: suppen, kanovaren, lasergamen en zwemmen. Zeer geslaagd zowel het weer,
de activiteiten als de nieuwe bestemming!

(Op de fiets naar kamp in Schoorl)

De afscheidsavond met musical voor groep 8 mocht gelukkig met restricties doorgaan. Alle
ouders werden voorzien van een goodiebag met lekkere hapjes en drankjes, zodat zij op hun
eigen stoel konden genieten van de musical en van hun kinderen. Deze goodiebags zijn
betaald vanuit de ouderbijdrage.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich richten tot de directie of de penningmeester
van de ouderraad.
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