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Ter voorbereiding 

Voor u ligt het jaarverslag van het jaar 2021-2022. Een bijzonder jaar door de alle maatregelen die 

noodgedwongen zijn genomen rondom Corona en waar het onderwijs in het algemeen, maar dus 

ook Marimba mee te maken heeft. In alle hectiek en veranderende afspraken streven we naar een 

veilige en rustige plek voor onze leerlingen en medewerkers.  

Richtinggevende uitspraken passend bij CBS Marimba zijn: 

• Marimba wil een veilige school zijn en hanteert een actief veiligheidsbeleid 

• Marimba wil een school zijn waar rust, reinheid en regelmaat heerst. We maken hierin 

keuzes in activiteiten en aanbod. 

• De kernvakken staan centraal op Marimba en daarbij is grote aandacht voor aanbod, 

instructie en doelgerichtheid 

• De ontwikkeling van leerlingen volgen we individueel: ontwikkelt een kind zich ten opzichte 

van zichzelf 

• De stem van de leerling is van belang 

• We zien ouders/ verzorgers als ervaringsdeskundigen en volgen naast elkaar de ontwikkeling 

van hun kind. 

In deze tijd verzand je snel in de waan van de dag en “het draaien van een organisatie” Als team 

nemen we hier geen genoegen mee. De school mag niet stil staan en we streven naar elke dag iets 

beter, op alle vlakken. Ontwikkeling en doelgericht leren staat op één en proberen we zoveel 

mogelijk doorgang te laten hebben.  Het onderstaande model geeft taal aan de zone waar de school, 

maar jij ook als individu je in kunt bevinden. We gebruiken deze tijd om de fear zone af en toe te 

omarmen, niet gelijk terug te schieten in onze comfort zone, maar met elkaar proberen we naar het 

lerende en groeiende gedeelte te komen. Hoe moeilijk soms ook. 

Onze visie – Onze “ Why” 

CBS Marimba is een the leader in me school en dat betekent dat we elke dag in ons onderwijs deze 

visie met ons meenemen. Het waarom van het The leader in me proces is zichtbaar in de vijf meest 

belangrijke paradigma’s. De manier waarop we naar onszelf kijken en naar de wereld om ons heen 

draagt bij aan ons succes. Ons paradigma (hoe kijk je) heeft invloed op ons gedrag, waarbij ons 

gedrag weer invloed heeft op de resultaten. De volgende paradigma’s zijn zichtbaar of in 

ontwikkeling op Marimba: 

• Paradigma van leiderschap; leiderschap is een keuze 

• Paradigma van talenten: iedereen heeft een talent 

• Paradigma van veranderen: Ik ben de verandering 

• Paradigma van motiveren: de leerling is leidend 

• Paradigma van onderwijzen: Focus op de leerling 

Het betekent niet dat het ook altijd lukt om zo naar de dingen te kijken. We zijn op weg, aan het 

oefenen, soms lukt het al heel goed en soms is het spannend. 

Van koers naar praktijk 
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“Kwaliteitszorg kan omschreven worden als het aansturen van een continu verbeterproces om 

zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen 

doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de 

resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen” 

Om deze zorg voor de kwaliteit niet afhankelijk te laten zijn van de waan van dag, eigen stokpaardjes 

of blinde vlekken richten we een kwaliteitsstelsel in dat ons helpt om structureel en planmatige stil 

staan bij de kwaliteit die wij – met elkaar- van belang vinden voor het onderwijs binnen Marimba. 

Uitgangspunt 

Binnen het kwaliteitsdenken zijn een aantal uitgangspunten cruciaal, voor ons is onderstaand 

uitgangspunt één waar we dagelijks naar handelen: 

- Cyclisch denken en handelen. Om zicht te houden in hoeverre we alle aspecten (analyseren, 

interpreteren, realiseren, resulteren) in de organisatie in beeld houden, hanteren we binnen de 

VCPO en dus Marimba onderstaande lemniscaat. Deze lemniscaat laat zien dat een gezonde 

organisatie de gehele lemniscaat bestrijkt.  

 

 

De vertaling naar de praktijk 

Door met het einddoel voor ogen plannen te maken willen we duurzaam en met elkaar ons 

onderwijs versterken. In de praktijk en concreet betekent dit op CBS Marimba: 

• Ons onderwijs geven wij vanuit de visie van de 7 gewoonten van Covey 

• Persoonlijk leiderschap staat centraal; ieder heeft eigen verantwoordelijkheden 

• Collega’s mogen keuzes maken in hun handelen. Sommige collega’s zullen kiezen voor meer 

operationele taken, anderen kiezen voor meer onderwijsinhoudelijk. 

• Gedeeld leiderschap en leren van en met elkaar wordt vorm gegeven door 

onderwijsontwikkelgroepen. 

• Binnen de school zijn een afgebakend aantal veranderingsonderwerpen 

• Individuele professionalisering en teamprofessionalisering heeft een duidelijke plek binnen 

onze organisatie’ 
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• Vergaderingen worden effectief ingezet. Er is vooral veel teamtijd ingepland waarbij collega’s 

tijd en ruimte hebben om lessen voor te bereiden, intervisie te doen of zich te verdiepen in 

een bepaald onderwerp. 

• De stem van de leerling is voor ons van wezenlijk belang 

• In ons onderwijs zijn ouders/ verzorgers serieuze partners die samen met ons op weg zijn.  

• Samen is beter, samenwerking met partners om ons heen zien wij als kans en hierbij is win- 

win altijd ons uitgangspunt 

• Ieder kind is welkom bij ons mits het kind en de ouders/ verzorgers onze identiteit en onze 

visie respecteren. Daarnaast kijken wij zeer secuur of wij een leerling de zorg kunnen bieden 

die het nodig heeft. 

Waar zetten wij op in, in het schooljaar 2021-2022 

De volgende thema’s staan dit jaar centraal op Marimba 

 The leader in me 

Aan het eind van dit schooljaar 2021-2022 

• Heeft iedere leerling een persoonlijke leiderschapsmap om groei op verschillende vlakken 

zichtbaar te maken. Er wordt actief gewerkt met de map, de kaders en speelruimte zijn 

bekend en de map kent een vaste structuur 

• Is het werken met de portfoliomap geborgd in een kwaliteitskaart. 

• Hebben de nieuwe leerkrachten de studiedag gehad bij CPS en hebben zij een buddy binnen 

de school aangewezen gekregen 

• Draait er op beide locaties een actief leerlinginspiratieteam en zijn zij en hun big rocks 

zichtbaar in de school 

• Zijn er oudermomenten die de gewoonte ‘samen is beter’ vertegenwoordigen. We zoeken de 

denkkracht en ideeen van ouders. 

De leiderschapsmap is gerealiseerd en men is bezig de kwaliteitskaart te ontwikkelen. De basis van 

de map staat, maar we willen deze verder ontwikkelen en verbeteren. De nieuwe leerkrachten 

hebben de studie gevolgd en de leerlinginspiratieteams zijn gestart. Op beide locaties is het wel van 

belang dat we hier aandacht aan blijven schenken. Het is iets wat snel weg valt door zieke collegas of 

keuzes diein de waan van de dag belangrijker lijken. Het oudermoment is door corona niet 

doorgegaan. 

Burgerschapsvorming 

• Is er in beeld wat the leader in me dekt op het gebied van burgerschapsvorming 

• IS er jaarlijks een schoolbreed thema waarbij de verschillende facetten van 

burgerschapsvorming aan bod komen uitgevoerd 

• Is er in beeld hoe we de lijn met de gemeente al hebben staan en waar we deze nog kunnen 

versterken: armoedebeleid, subsidies, kindergemeenteraad, inzet Kleine ambassade 

Dit punt hebben we wel orienterend naar gekeken als ontwikkelpunt zetten we dit door naar 

schooljaar 2022-2023 
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ICT op Marimba – leren met toekomst 

Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 

• Is alles rondom het onderwijs op afstand geborgd en op een duidelijk vindbare plaats binnen 
SharePoint gehangen 
Is er binnen talent ontwikkeling aandacht voor ICT in de praktijk: toevoeging aan ons curriculum 
wat betreft programmeren ed. 
 

Deze doelen zijn behaald. 
Het punt programmeren  kan meer aandacht krijgen binnen ons curriculum. 
 
Sociale veiligheid 

Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 

• Is ons beleid sociale veiligheid bij iedereen rondom Marimba bekend en werken we hier 

actief mee. 

• Hebben alle leerlingen van groep 5 t/m 8 twee keer de veiligheidsmonitor ingevuld en zijn de 

bevindingen gedeeld met het team’ 

• Hebben we de groepsvorming flinke aandacht gegeven en wordt elke groep t/m oktober 

2021 op dit vlak gevolgd met als afsluiting groepsbespreking rondom je groep door Driestar 

educatief en zijn de groepen in beeld wat betreft groepsvorming (ZIEN in combi met de 7 

gewoonten) 

• Hebben we interventies onderzocht en uitgeprobeert bij groepen waarbij de groepsvorming 

moeilijk op gang komt  

• Werken we vanaf dit schooljaar in groep 1 t/m 3 met Breinhelden om het de executieve 

functies te versterken 

• IS er voor groep 3 en 4 een passend aanbod Indigo en Centrum van de Kunsten voor 

welbevinden na Corona  

• Is er een aanbod voor leerlingen die hun gedrag moeilijk kunnen reguleren en daarbij aanbod 

krijgen in een kleine groep om hier handvatten in te krijgen 

Alle doelen zijn behaald. Het blijft een belangrijke pijler binnen ons onderwijs. We bieden er veel 

aandacht aan en handelen actief. De evaluatie van de laatste drie punten zijn inhoudelijk in te zien bij 

onze IB-er. Breinhelden zetten we actief door. Ook de aanpak van executieve functies was iets om in 

te blijven zetten. 

Professioneel kapitaal 

Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 

• Werkt het  onderwijskundig team effectief. De why, how en what zijn bekend binnen alle 

lagen van de organisatie. 

• Zijn de taken binnen het O.T. naar tevredenheid verdeeld en wordt ernaar gewerkt: heldere 

kaders, verantwoordelijkheden en mandaad is toegevoegd. 

• Zijn er principes vastgelegd waarnaast we steeds de keuzes leggen die we maken bij de 

afwezigheid van ons team (zie wekverdelingsplan) 
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• Is er op basis van vragen vanuit het team gewerkt met meer onderwijsinhoudelijke teamtijd: 

leren van en met elkaar. (ongeveer twee keer per maand 2 uur) 

• Ligt de focus dit schooljaar op de inspectiestandaarden pedagogisch en didactisch handelen. 

Het OT en leerkrachten zelf plaatsen zichzelf binnen de normaalverdeling zodat er op alle 

inhouden een teambeeld ontstaat wat basis is voor persoonlijke- en teamontwikkeling 

• Starten we dit jaar met vitaliteitsgesprekken met elke leerkracht minimaal één keer per jaar. 

Starters doorlopen een ander traject 

• Is er een duidelijk beeld van welke expertise we in huis hebben, hoe we dit willen inzetten en 

willen faciliteren.  

• Heeft de begeleiding van startende leerkrachten prioriteit gehad en hopen we ze beter te 

binden aan onze school 

• IS er maatwerk in begeleiding bij leerkrachten met specifieke hulpvragen. 

• Hebben we een mooie werk- en leerplek neergezet voor stagiaires van verschillende 

opleidingen 

• Starten een aantal leerkrachten een professionaliseringstraject op het gebied van 

leiderschap (orientatie op en leergang schoolleider basisbekwaam) 

• Al deze doelen zijn behaald. We hebben het afgelopen jaar veel inzet gepleegd op het 

personeel. Er was onrust rondom directievoering Duif- Marimba. Collega's hadden zorgen en 

hadden niet het idee van "samen " met OT en team. Naast boevnstaande interventies 

hebben we ook begeleiding gehad van bureau Sprekend. Alle collega's hebben rondom 

bovenstaand thema gesprekken gevoerd met Sander van Essen om de hulpvragen en 

behoeften nog scherper te stellen. Ook in de vitaliteitsgesprekken is de directievoering 

uitvoering besproken. Er worden acties uitgezet in schooljaar 2022-2023 

Sturen op onderwijskwaliteit 

Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 

• Zijn alle leerkrachten in staat (met evt hulp van O.T.) om hun resultaten te analyseren en op 

basis daarvan hun aanbod, instructie behoefte en effectieve leertijd af te stemmen  

• Werken alle leerkrachten bij de basisvakken volgens het EDI model. Is er een ontwikkelplan 

vastgesteld door elk teamlid en bepaalt de OOG welke acties en stappen zijn daarin nemen ( 

extra professionalisering methode, extra groepsbezoeken enz) 

• Is het document “Borgingsplan jonge kind” en de kwaliteistkaarten “werken in groep ½” 

leidend in ons handelen en de keuzes die we maken.  

• Hebben we op beide locaties ingezet om vanuit deze visie de hal van de onderbouw een 

boost te geven met werkplekken en doelgerichte activiteiten 

• Is er naast de BOSOS en SLO doelen gekeken wat er gemist wordt in de doorgaande lijn groep 

2 naar groep 3 in o.a. de voorwaarden en worden deze hieraan toegevoegd en wordt dit 

meegenomen in ons aanbod, 

• Is BOUW volledig ingezet bij risico leerlingen op het gebied van lezen en ligt er een 

dyslexieprotocol 

• Is er op basis van een analyse woordenschat 2 x per week een extra instructiemoment door 

een ervaren onderwijsassistent ingepland 

Deze doelen zijn dit jaar behaald. Sommige doelen lopen door in het jaarplan 2022-2023 
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Doelen naar aanleiding van het missen van onderwijs in Corona tijd 

• Heeft CBS Marimba de subsidie vanuit het rijk om achterstanden te verkleinen effectief 

ingezet 

• Heeft CBS Marimba een doordacht plan rondom de NPO gelden en is dit leidend in de keuzes  

• Is er per groep duidelijk wat de onderwijsbehoeften zijn n.a.v. de CITO van september en de 

methode toetsen voor lezen en rekenen en worden hier op groepsniveau keuzes in gemaakt 

• Werken alle groepen vanaf groep 3 dagelijks met een enkele rekengroep 

Doelen zijn behaald, resultaten zijn opgenomen in de schoolrapportage. 

Samenwerken 

Aan het eind van schooljaar 2021-2022 

• Zijn alle collega’s en ouders geïnformeerd over zaken rondom de stukgelopen fusie en nu 

verder 

• Liggen ervan uit en binnen ROK 8 verschillende acties 

• Is een warme samenwerking tussen Partou en Marimba: peutergym, peuters spelen op 

school 

• IS er op het gebied van Talentontwikkeling een samenwerking gestart met veel 

stakeholders uit Nissewaard: Penta De Oude Maas, Centrum van de  

kunsten, Richard de Bijl, schaakvereniging, Kookcursus en Madscience wat niet lokaal is. 

- Het project Kinderogen: binnen de scholen wordt er een intensieve samenwerking gezocht tussen 

onderwijs, zorg en jeugdhulp. Pilot wordt uitgevoerd in ROK 8 en wordt gevolgd door directeur, 

intern begeleider en SMW 

- Er wordt een plan “Jonge kind” uitgewerkt; een nulgroep voor leerlingen die niet op een reguliere 

manier kunnen starten op de basisschool, maar die extra instructie, onderzoek en behandeling nodig 

hebben 

- Er wordt een plan “Gedrag” uitgewerkt: externaliserend gedrag zal centraal staan. Er wordt gekeken 

naar professionalisering binnen het team, ondersteuning en begeleiding door een partij van buitenaf 

• Hebben wij een actieve samenwerking met verschillende zorgpartners die ons 

ondersteunen binnen ons onderwijs: Onderwijscollectief, Auris, SMW, gemeente 

• Hebben we een volgende stap gezet in het nieuwbouwproject “Sterrenkwartier” 

• Hebben we de samenwerking met het jeugdeducatiefonds versterkt en zijn de eerste 

initiatieven in gang gezet: 

- maakonderwijs: werken met je handen, doelgericht met beeldende aspecten als 

toevoeging -> vraagt samenwerking met Penta Oude Maas 

- Voorleesexpress: lln die Nederlands als tweede taal hebben krijgen 20 keer bezoek 

vanuit de bibliotheek om voorlezen te ervaren, uit te leggen 

- Schrijven met de schoolschrijver: plan in startfase 
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Bovenstaande doelen zijn behaald of in ontwikkeling. De drie laatste punten zijn onderzocht en 

zetten we door naar volgend schooljaar. 

 

 

 

 


