
Wie,wat,waar?
Zegt u het maar

7 vragen van het ouderpanel van 
De Marinx aan ouders en verzorgers. 

1 Hoe heet je en wat doe je in 
 het dagelijks leven? 
Paul Jong en ik woon met Sonja, Puck, Sil en Ties 
aan de Tjaddinxlaan in ’t Veld. Ik werk bij Studio 
Altijd Jong als grafisch ontwerper. Wij maken 
logo’s, reclame en websites. De Marinx ligt in 
onze achtertuin en elke dag spelen er school-
kinderen op het speelveld achter ons huis.

2 Hoe heet/heten je kind(eren) en bij
 welke leerkracht zit(ten) ze in de klas
Ties is de jongste van de 3 en hij zit in groep 8 bij
juf  Annika. Ties gaat volgend schooljaar naar het 
Regius College in Schagen.

3 Hoe vindt Ties het op De Marinx?
Hij heeft het reuze naar zijn zin maar dat komt
ook door de groep. Het zijn allemaal vrienden van
elkaar. Soms is het wel eens te gezellig. Onder het
eten is een mooi moment om te vragen: hoe was 
het en nog iets leuks meegemaakt? Meestal komen 
dan pas de verhalen. 

4 Zijn er dingen die Ties 
 anders zou willen doen op school?
We hebben het idee dat er wel van alles geprobeerd
en aan gedaan wordt om iedereen goede onder-
steuning te geven. Ties heeft een tijdlang in de
plusklas gezeten. Jammer genoeg bracht het 
niet wat wij hiervan verwachten.

5 En jij? Wat vind je leuk en goed 
 aan de school van je kind(eren)
Wij hebben de school zien veranderen en groeien. 
De brede school en het lerarenteam is goed op weg.
Klaar voor de toekomst. Je moet met je tijd meegaan!
Niet alleen qua inrichting maar ook met de leerstof-
en lesmethode. Ik moest er wel even aan wennen
maar zie nu dat het begint te werken.  

6 Hoe zie je ouderbetrokkenheid 
 en gaan wij hier goed mee om?
Net als met zoveel andere dingen begint het vaak bij
jezelf. Wij hebben als ouderpanel een voorbeeldfunctie
en willen graag dat iedereen enthousiast en blij wordt 
over de Marinx. Dit doen we door goed te luisteren naar 
de leraren, kinderen en  ouders. Door direct contact en 
met elkaar te praten kan alles sneller en beter worden 
opgelost. En bovendien is het voor iedereen leuk om 
eens te kijken wat er allemaal op school gebeurt. 

7 Aan wie geef je de pen
 door en waarom?
Jenno en Mariëlle Jong. Hun kinderen Max en Jansz 
gaan allebei naar de Marinx. Zij staan aan het begin
en gaan een mooie schooltijd tegemoet. 
Ik bedank iedereen van De Marinx en het schoolpanel. 
Het waren waardevolle momenten, je leert elkaar beter 
kennen en je steekt er ook nog eens wat van op.   
Groet Paul, have a smile every day

Via deze rubriek probeert het Ouderpanel te peilen wat er leeft en speelt  rond de school. 
Wij zijn op zoek naar ambassadeurs die de school onafhankelijk beoordelen en een warm hart toedragen.

Samen zien en horen we meer en kunnen zo makkelijk en vroegtijdig signalen opvangen en hierop reageren.


