
Jaarverslag AV 2020-2021 

   
Afgelopen jaar bestond de AV uit de volgende personen:     
Voorzitter: Heleen van Veenendaal    
Secretaris: Charlotte van Noorlo en Linda Havelaar    
Penningmeester: Sytse Thesingh  
Leden: Anita Dubbeldam, Tineke Geerts, Esther Vastenhouw en Vasha Woets 

    
Wij, als activiteiten vereniging hebben ons het afgelopen jaar beziggehouden met de volgende 
zaken:     
  
Schoolfoto’s september 2020 
Met de nieuwe schoolfotograaf was het aanvankelijk even wennen. Ze nam goed de tijd voor de 
kinderen en de kinderen oogden ook meer ontspannen dan afgelopen jaren. Mogelijk was dit ook 
omdat de foto’s dit jaar buiten werden gemaakt. Juf Maartje kon niet bij de klassenfoto aanwezig zijn. 
Door een foto van haar op de laptop kon zij toch op de klassenfoto!  
Het werkte goed dat ouders zich moesten inschrijven voor het maken van de broertjes en zusjes foto. 
Telefonisch aanmelden was geen succes. In het nieuwe schooljaar 2021-2022 gaan we de inschrijving 
via Parro laten verlopen.  
 

 

Alternatieve schoolreis/ de Gouden dagen  
Omdat aan het einde van het schooljaar 2019-2020 het schoolkamp en –reis niet kon doorgaan ivm de 
coronamaatregelen heeft de AV aan het begin van schooljaar 2020-2021 naar een alternatief hiervoor 
gezocht. We vonden Camping de Voorst bereid om mee te werken aan een dagje uit met een 
‘schoolkamp’ gevoel. De tenten (er zijn 2 mee gegaan voor alle spullen) mochten op een apart veld 
met een volleybalnet en genoeg ruimte om te voetballen of spelletjes te spelen staan. De kinderen zijn 
in groepen wezen kanoën en kajakken (met watervesten). De jongere klassen mochten ook 
gebruikmaken van het springkussen en de speeltuin.  
 
Groep 3-4 is met de auto naar de Voorst gegaan en op de parkeerplaats opgehaald door het treintje. 
Groep 5 tot en met 8 ging op de fiets. Voor het 10 uurtje wordt fruit geregeld en voor de lunch waren 
er hamburgers vanaf de skottelbraai. Voor kinderen die geen (varkens)vlees eten zijn er vegetarische 
hamburgers geregeld. Boodschappen zijn net als bij de andere kampen besteld bij de Jumbo en op 
school bezorgd. Met de Voorst is een mooie prijs afgesproken waar in alle faciliteiten in zaten.  
 
De kleuters hadden op 30 september de Gouden dag. Geheel passend bij het schoolthema ‘Sprookjes’ 
is er een springkasteel gehuurd. Voor het 10-uurtje kregen zij iets lekkers.  
 
Uit de jaarvergadering (Algemene Ouderavond) van 2019-2020 bleek dat ouders erg enthousiast 
waren over de Gouden dagen. Er is door meerdere ouders aangegeven dat zij een kamp aan het begin 
van het jaar goed zouden vinden voor de groepsbinding. Voor schooljaar 2021-2022 is zijn er weer 
Gouden dagen georganiseerd.    
   
 

Algemene Ouderavond   
De algemene ledenvergadering van 22 oktober 2020 was dit jaar i.v.m. de coronamaatregelen online 
via Microsoft Teams. De online vergadering verliep prima. De opkomst was iets minder als voorgaande 
jaren, waarschijnlijk doordat er meerderde vergaderingen in deze periode online verlopen en niet 
iedereen dit prettig vindt.  

  
  



Dag van de Leerkracht   
Anita heeft gezorgd dat er op 5 oktober voor de leerkrachten een versgebakken appeltaart klaarstond 
met een kaartje als bedankje.    
  
  
Sinterklaas  
Ook Sinterklaas zal dit jaar anders verlopen. Niet alleen moeten wij als AV rekening houden met de 
coronamaatregelen maar ook met het standpunt van AVES t.o.v. de zwarte piet. Alle versiering en 
inpakpapier met daarop een zwart piet moest vernietigd of verwijderd worden. Een roetveeg piet mag 
wel. Ook AV had nog versiering met afbeeldingen van zwarte piet, deze zijn op kosten van AVES 
vervangen omdat het om een besluit gaat van hogerhand.   
 
De Sinterklaasviering was door corona anders dan andere jaren. Ondanks dat hebben de kinderen en 
ook Sinterklaas en de Pieten een gezellige ochtend gehad. Sinterklaas ontving alle kinderen op afstand 
in zijn werkkeet. De pieten mochten dankzij hun jonge leeftijd wel binnen de 1,5m. van de 
schoolkinderen komen. Het was jammer dat de keet wat oud was, maar al met al een geslaagde 
ochtend!  
    
De schoen- en klassencadeautjes en de boodschappen voor de Sinterklaasviering zijn geregeld, 
evenals de cadeaubonnen (á 7,50 euro) voor bedankje aan sinterklaas en zijn hulpjes. Groep 5 tot en 
met 8 hebben lootjes getrokken en voor groep 1 tot en met 4 is het klassencadeau uitgereikt door 
Sinterklaas vanuit zijn werkkeet. Er mocht niet met pepernoten gestrooid worden omdat al het eten 
voorverpakt moest zijn (Corona) daardoor hebben we kleine zakjes pepernoten gekocht voor alle 
kinderen.  

  
  

Kerstviering en oud en nieuw  
Helaas werd er vlak voor de Kerstviering een tweede lockdown afgekondigd waardoor de scholen per 
15 december gesloten werden. De Kerstviering kon hierdoor helaas niet doorgaan. Er was dit jaar een 
kerstmanpak aangeschaft zodat er een heuse Kerstman zou zijn tijdens de viering. Ook waren er 
kerstmutsen voor de kinderen aangeschaft om uit te delen als cadeau na de viering. Deze zijn op de 
laatste schooldag voor de lockdown nog snel uitgedeeld. Boodschappen zijn geannuleerd.  
    
 
Kerstmarkt  
In verband met de coronamaatregelen en de tweede lockdown was er geen Kerstmarkt. 
 
 
Eerste schooldag 2020  
De eerste schooldag was, door de tweede lockdown en het verplichte thuiswerken, uitgesteld en niet 
traditioneel op de eerste maandag na de kerstvakantie in het nieuwe jaar. De eerste schooldag werd 
nu de eerste echte schooldag na de lockdown. Op verschillende plekken op school zijn spandoeken 
opgehangen om de kinderen weer welkom te heten. Ook lagen er kanjers (stroopwafels) in de klassen 
voor alle kinderen en per klas een kaartje met daarop een boodschap namens de AV en de ouders aan 
de kinderen en leerkrachten. De spandoeken zijn zo ontworpen dat zij ook gebruikt kunnen worden 
voor de eerste schooldag na de zomer en/of de kerstvakantie.  

  
 
Jaarfeest  
Wederom geen mogelijkheden ivm corona om dit te organiseren, we hopen op een feestelijk 
schooljaar 2021-2022 waarin we samen het 75-jarig bestaan kunnen vieren met leuke activiteiten. 
NB. Het jaarfeest zou aanvankelijk aan het begin van het schooljaar 2019-2020 plaatsvinden maar 



omdat het de eerste maanden te druk was is dit uitgesteld tot in april. Helaas kon ook dit niet 
doorgaan i.v.m. Covid-19.   

 
 
Pasen 
Pasen volgens de coronamaatregelen was erg geslaagd. De paashaas droeg een mondkapje evenals de 
andere AV leden. De kinderen mochten zoeken naar een plastic paasei en bij inlevering kregen de ze 
een paasei per kind met een kleinigheidje erin. Kinderen vonden het erg leuk.  

  
  

Schoolreisje en kamp  
Kamp groep 8: Groep 8 is 1 nacht naar ‘De Warme Bossen’ geweest. Dit was in schooljaar 2019-2020 
al aanbetaald waarna later door corona schoolkamp niet door kon gaan. Patrick, Janet en Inge zijn 
mee geweest als begeleiding. Ivm de corona-maatregelen waren er naast Patrick twee leden van het 
team mee, zodat er geen ouderbegeleiding nodig was. De bonte avond is dezelfde avond gehouden. 
Ook is er een bezoek gebracht aan ‘Westerbork’.  
 

Schoolreis groep 1: Heeft een leuke spelletjes dag op de Dierenweide gehad. Er zijn 5 verschillende 
spelletjes gedaan; appelhappen, ringwerpen, zaklopen etc. De kinderen hadden allemaal van uit huis 
een stok meegenomen waarmee een knapzak gemaakt is, hierin zat appelsap en wat chips. Na de 
spelletjes is er op school een broodje met knakworst gegeten en hebben ze daar nog even gespeeld. 
Uit school hebben de kinderen nog een cadeautje meegekregen. De kinderen hebben een leuke dag 
gehad.   
 

Schoolreis groep 3 t/m 7: Deze groepen hebben een TOP-dag beleefd op de Strandhoeve. Groep 3-
4 is met de huifkar opgehaald van school, waarna de overige groepen met de fiets richting de 
Strandhoeve vertrokken zijn. Het was een leuke dag, met de klas zijn verschillende activiteiten gedaan. 
Kinderen vonden het erg leuk en interessant. De kinderen uit groep 3-4 werden bij de Strandhoeve 
opgehaald door de ouders. Groep 5 t/m 6 fietste vanuit de Strandhoeve weer terug naar school.  

  
  

Eindmusical en afscheid groep 8  
Musical/afscheid groep 8: Groep 8 heeft de musical uitgevoerd en opgenomen bij Netl. Tijdens de 
afscheidsavond is deze musical als film buiten op het schoolplein getoond met een groot videoscherm 
op een aanhanger. De AV heeft de hapjes en drankjes gezorgd. De corona-maatregelen waren vlak 
voor het afscheid versoepeld en hierdoor was er meer mogelijk. Er zijn aanvullende boodschappen 
gedaan voor een ‘borrelmoment’. 
Voor de gezinnen die afscheid namen van school zijn door de AV bloemen geregeld. Het ging om 7 
gezinnen, er is er namens de AV een kaartje gemaakt om ze te bedanken en een fijne tijd te wensen 
op het voorgezet onderwijs.   
 
 

Laatste schooldag 
Deze is samen met Artistique ingevuld. Iedere klas heeft een dansworkshop gehad van 45 minuten. Er 
eierkoeken versierd en de laatste overgebleven etenswaar uit de voorraadkast is op gemaakt. De 
kinderen zijn de school weer uit gegleden. Ze kregen namens de AV een lolly en bellenblaas mee, waar 
de AV de kinderen een lollige zomervakantie wenst. 
 
  
OVERIGE ACTIVITEITEN  
  



Overblijf  
De overblijf valt onder de AV. In verband met Covid-19 (thuisonderwijs en continurooster) is er ook 
vanaf schooljaar 2020-2021 geen overblijf geweest. Dit schooljaar is hierdoor een pilotjaar geweest 
om het continurooster te beoordelen. Aan het einde van het schooljaar bleek er onder de ouders en 
leerlingen veel animo te zijn om het continurooster te blijven handhaven. Per schooljaar 2021-2022 
blijft het continurooster gehandhaafd en komt de overblijf volledig te vervallen.  
  
  
Schoolschoonmaak en tuin  
Geheel schooljaar 2020-2021 zijn er geen tuinochtenden en schoonmaakavonden georganiseerd i.v.m. 
de coronamaatregelen. Ieder jaar zijn het wel dezelfde groep ouders. We willen in overleg gaan met 
school wat we in de tuin nog zouden kunnen betekenen. Schoonmaak is nog steeds lastig i.v.m. de 
coronamaatregelen.  
  
  
FINANCIEEL JAARVERSLAG  
Resultaat 2020-2021 en Begroting 2021-2022 

Dit jaar is er nagenoeg conform begroting gewerkt. Er zijn dit jaar in verband met de Corona-

maatregelen enkele onvoorziene situaties ontstaan zoals het niet doorgaan van de kerstviering waar 

wel al kosten voor zijn gemaakt. Ook zomermarkt en kerstmarkt zijn niet doorgegaan. De schoolreizen 

vielen wat duurder uit doordat kamp niet doorging maar in plaats daarvan een TOP-dag was 

georganiseerd. AVES heeft hiervoor een tegemoetkoming gedaan naar de activiteiten vereniging. Het 

afscheid van groep 8 was begroot op de situatie van vorig jaar maar dat heeft anders uitgepakt. 

Voor de tuin en het speelbos was voor 2019-2020 een bedrag begroot, maar dit is niet gebruikt. De 

reden hiervoor is dat de huidige schoolpleinen en scholen van Marknesse qua inrichting onder de loep 

worden genomen door AVES en (grotere) investeringen in deze periode niet gewenst zijn. Kleinere 

initiatieven zijn er ook niet geweest waardoor dit bedrag is overgebleven. 

Aan de inkomende kant zijn er wat meevallers door de verhuur van de tenten en een achtergebleven 

hoeveelheid statiegeld flessen en kratten van de afgelopen 2-3 jaar. Overblijf gelden zijn door het 

nieuwe continurooster niet meer aan de orde. 

Het netto saldo van de AV is nagenoeg gelijk gebleven in dit boekjaar. 

Het boekjaar liep voor het eerst van 1 september tot 31 augustus gelijk met het schooljaar van AVES 

dat ook officieel van 1 augustus tot 31 juli loopt. 

De begroting van 2021-2022 is aangepast aan de realisatie van vorig jaar maar zal ook aangepast 

moeten worden met stijgende kosten in het algemeen en extra uitgaven voor de Gouden dagen in 

september. Onvoorziene kosten zullen minder aanwezig zijn omdat de begroting verder is uitgesplitst 

in met posten dan voorheen. 

NB. De penningmeester kan op afspraak te allen tijde inzage geven voor geïnteresseerde ouders over 
de huidige stand van financiële zaken.  
  

 
Ouderbijdrage  
In samenspraak met het team, de MR en de AV is ervoor gekozen om de vrijwillige ouderbijdrage voor 
2020-2021 te laten als deze nu is, 54 euro per kind per jaar. Financieel is de AV daarmee in balans 
maar kan geen buffer opbouwen indien de uitgaven op dezelfde voet blijven. Wel zou het daarom 
goed zijn om na te denken over alternatieve bronnen van inkomsten om bestaande reserves ten 
gunste van komende investeringen te kunnen aanvullen.  
  
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



  
  
School en de AV organiseren veel activiteiten waarbij een beroep gedaan wordt op de ouders. We 
hebben elkaar nodig om die activiteiten te kunnen uitvoeren. Gelukkig is de bereidheid onder de 
ouders om te helpen op school, groot. Op welke manier dan ook. Vervoer, klussen, sporten, verkeer, 
tuin, luizencontrole, overblijf, schoolreisjes/kamp en allerlei allerhande bezigheden. Wij willen eenieder 
dan ook zeer bedanken voor zijn/haar hulp en inzet het afgelopen jaar. Wij hopen ook komend 
schooljaar weer een beroep op u te mogen doen.   
Als betalende ouder bent u lid van de AV. De ouderbijdrage komt al deze activiteiten ten goede. 
Daarom heeft u ook zeggenschap over hoe we dit geld besteden en wat we doen. Wij als AV leggen 
verantwoording af aan de ouders over wat wij per schooljaar organiseren en uitgeven. Mocht u dus 
naar aanleiding van dit verslag, of op enig ander moment gedurende het jaar vragen, klachten of 
opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag.    
   
Heleen van Veenendaal, voorzitter    
Sytse Thesingh, penningmeester  
Linda Havelaar en Charlotte van Noorlo, secretaris     
Anita Dubbeldam, Tineke Geerts, Esther Vastenhouw en Varsha Woets, algemeen lid  
September, 2021 


