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Een woord vooraf 
 

 
De wereld verandert in snel tempo en wordt steeds groter. Het jonge kind van nu is de wereldburger 
van de toekomst. De scholen van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse willen 
samen met ouders ieder kind genoeg bagage meegeven om zichzelf te worden en om zijn eigen, 
zinvolle weg in het leven te vinden.  
Onze identiteit inspireert ons het leven te zien als een reis die erop gericht is om steeds meer mens 
te worden. Dat vormt de basis van ons onderwijs. We geloven in ieder kind en in elkaar.  
 
Ieder kind moet leren om zijn eigen weg te zoeken en te durven gaan. Maar dat hoeft hij nooit alleen 
te doen! Ieder kind krijgt bij VCPO Spijkenisse de kans zich stapsgewijs op zijn eigen manier te 
ontwikkelen. Er bestaat immers geen kant en klare plattegrond of beste route die naar de 
eindbestemming leidt. We durven daarbij de gebaande paden te verlaten. Kinderen, ouders en 
collega’s krijgen ruimte en vertrouwen om creatieve, inspirerende oplossingen te bedenken en 
zichzelf zo te ontplooien. Want durven ontdekken, vragen stellen en antwoorden zoeken is de eerste 
stap om te leren en te groeien in ons onderwijs. 
VCPO Spijkenisse volgt en ondersteunt kinderen in de weg die zij in hun persoonlijke ontwikkeling 
bewandelen. Daarom is ons eerste antwoord altijd ja! We geven ieder kind een goede basiskennis in 
lezen, rekenen, schrijven en andere vakken. Onze basisuitrusting voor goed onderwijs bestaat uit de 
kennis, de kunde, het enthousiasme en de ervaring van elke leerkracht. We hebben hart voor ons vak 
en stimuleren kinderen om hun eigen talenten te ontwikkelen.  
 
Betrokkenheid, welbevinden en zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. We zijn 
oprecht geïnteresseerd in kinderen, ouders en collega’s en werken vanuit persoonlijk leiderschap. 
We leren van elkaar, nemen onze verantwoordelijkheid, spreken elkaar aan en sturen bij waar dat 
nodig is. Zo zetten we ons samen actief in voor inspirerend, creatief onderwijs en een fijn leerklimaat 
voor kinderen, ouders én collega’s. Juist dat tilt ons onderwijs naar een hoger niveau.   
 
We beseffen dat een kind op onze school belangrijke stappen zet naar zijn toekomst. De school is een 
veilige omgeving waarin iedereen kan en mag leren van de ander. Dat lukt alleen als het kind – met al 
zijn unieke eigenschappen – centraal staat. Vanuit iemands persoonlijke interesse vinden we altijd de 
weg naar kwalitatief goed onderwijs.  
We gaan samen op weg naar een mooie toekomst! We geloven in ieder kind en elkaar en willen dat 
niemand alleen op de wereld staat en dat iedereen zich bij VCPO Spijkenisse thuis voelt. Dat 
thuisgevoel is de beste basis om te ontdekken, te leren en te groeien.  
 
VCPO & Prokind samen verder als ‘Nissewijs scholengroep’ 
(Voor de VCPO-scholen) De VCPO fuseert m.i.v. 1 januari a.s. met stichting Prokind scholengroep tot 
een samenwerkingsbestuur. (Of voor de Prokind scholen: Prokind scholengroep fuseert m.i.v. 1 
januari a.s. met de VCPO tot een samenwerkingsbestuur).  Een bestuur, waarin er ruimte is voor 
openbare, christelijke en samenwerkingsscholen. Waar kinderen en medewerkers samen leren, van 
en met elkaar. De waarden ‘lef, passie, samen en groei’ vormen hiervoor het fundament. 
  
College van bestuur 
Het nieuwe samenwerkingsbestuur staat onder leiding van een college van bestuur.  Dit college zal 
bestaan uit Charlotte van Bodegom en Maarten Groeneveld. 
 
 
Een nieuwe naam 
Bij een nieuw bestuur hoort een nieuwe naam. De twee schoolbesturen gaan samen verder onder de 
naam ‘Nissewijs’. Deze naam symboliseert waar het samenwerkingsbestuur voor staat en gaat: 
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‘Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind in Nissewaard’. Het samenwerkingsbestuur treedt 
met ingang van het nieuwe schooljaar (2022-2023) naar buiten met de naam ‘Nissewijs’. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                  CBS Marimba: het mooiste wat je kunt worden ben jezelf 
 
Vanuit vertrouwen in jezelf en de ander initiatief durven nemen. Een inspiratiebron zijn voor je 
omgeving met het einddoel voor ogen.  

  
De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor de kinderen als voor u. 
In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten 
van onze basisschool. CBS Marimba is een basisschool die werkt met de pedagogische lijn “The 
leader in me”. Persoonlijk leiderschap, wat een belangrijke pijler is binnen deze lijn is iets wat 
door onze hele school als belangrijk wordt gezien. Daarnaast werken we aan een fijne veilige sfeer 
in de school en in de klas. Daarnaast doen de leerkrachten er alles aan om uit uw kind te halen 
wat erin zit. 
 
Een goed contact tussen school en thuis vinden wij erg belangrijk en we hopen dan ook op een 
fijne samenwerking. 

  
Deze gids is bedoeld voor ouders/ verzorgers die nu hun kinderen op onze school hebben 
en voor ouders/ verzorgers van toekomstige leerlingen. 

  
We hopen dat u onze gids met veel plezier zult lezen. 
Omdat de schoolgids een document is geeft het u nooit een volledig beeld. We nodigen u graag 
uit om ons onderwijs te ervaren op beide locaties. U bent altijd van harte welkom 

  
Namens het team van CBS Marimba, 
Annabelle van Wijk 
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1. Marimba: Een eerste indruk 
 
CBS Marimba is een Christelijke basisschool voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. We vinden 
het belangrijk dat de principes van de school worden gerespecteerd. Ieder die dat doet is welkom, 
ongeacht afkomst of overtuiging. 
De school is gehuisvest op twee locaties in de wijken Groenewoud en Sterrenkwartier. Op beide 
locaties wordt aan groep 1 t/m 8 lesgegeven.  
 
Het enthousiaste team van Marimba zet zich in om de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs 
te verhogen, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de aanwezige deskundigheid. 
Wij stemmen ons onderwijs af op de behoefte van het kind en bieden zo elk kind de zorg die hij of zij 
nodig heeft. 
 
CBS Marimba is een school met twee kleinschalige locaties waar iedereen elkaar kent en waar ieder 
kind gezien wordt. 
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Locatie Sterrenkwartier 
Galileilaan 7 
3204 BM Spijkenisse 
0181-616543 
 
Locatie Groenewoud 
Eikenlaan 88A 
3203 BM Spijkenisse 
0181-614701 
 
Website: www.marimba-vcpo.nl 
 
Bestuur 

VCPO Spijkenisse     

Anne Frankstraat 26a    

3207 GA Spijkenisse    

0181- 629298 

    

 

1.1 Schoolleiding: 
De dagelijkse leiding van Marimba ligt in handen van het onderwijskundig team: 
 
Saskia van Drent 
Wendy van Bodegom 
Lesley Markestijn 
 
Samen met de intern begeleider Esther de Wekker en Annabelle van Wijk, schoolleider, zijn zij 
verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van onderwijs, organisatie en personeel. In een 
aparte bijlage bij deze schoolgids staat vermeld wanneer de schoolleiding op welke locatie aanwezig 
is.  
 
Annabelle van Wijk en Esther de Wekker geven ook leiding aan CBS De Duif in de wijk Waterland. 
 
Voor u als ouders/ verzorgers zijn zij het eerste aanspreekpunt. In de bijlage treft u de 
contactgegevens en de taakverdeling binnen dit team.  
 
 
1.2 Het team: 
 
We hebben een enthousiast en betrokken team bestaande uit: 

• Groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep. Daarnaast voeren 
groepsleerkrachten diverse organisatorische zaken uit. 

• Leraar ondersteuners begeleiden leerlingen in en buiten de groep intensief, te denken valt 
hierbij aan een stuk pré teaching, extra instructie of verlengde instructie. Dit in nauw overleg 
met de leerkracht. 

• Onderwijsassistenten zijn verantwoordelijk voor een stuk ondersteuning binnen of buiten de 
groep voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 

• De vakleerkrachten bewegingsonderwijs geven diverse groepen twee keer per week 
lichamelijke oefening. 

• De vakleerkracht dans geeft onze kleuters één keer per week dansonderwijs 

http://www.marimba-vcpo.nl/
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• Onze School Maatschappelijk werkster is wisselend aanwezig op de beide locaties. U kunt 
bij haar terecht wanneer u vragen heeft rondom de opvoeding en of thuissituatie. Ook is 
onze schoolmaatschappelijk werkster onderdeel van het zorgteam wat zich op 
schoolniveau bezighoudt met leerlingen die specifieke onderwijs- of 
begeleidingsbehoeften hebben 

• Onze administratief medewerker is op dinsdag aanwezig om administratieve taken uit te 
voeren.  

• Onze gastvrouw is drie ochtenden aanwezig op wisselende locaties om het team te 
ondersteunen op allerlei gebied. 

 
CBS Marimba is vanaf schooljaar 2018-2019 een opleidingsschool. Dit betekent dat studenten van de 
PABO en mbo-opleidingen een jaar lang meelopen binnen onze school. Zij worden gezien als 
volwaardige teamleden. Krijgen kans om zich te ontwikkelen en dragen ook hun steentje bij in de 
dagelijkse praktijk van het onderwijs. 
 
1.3  Huisvesting 
 
Locatie Sterrenkwartier 
 
Marimba is in deze wijk gehuisvest in een oud schoolgebouw, daterend uit ongeveer 1960. Grote 
lokalen met veel lichtinval en heel groot plein met prachtige bomen zijn de grote voordelen van dit 
gebouw. Omdat we ook wat uit de school groeien hebben we eigenlijk constant ruimtegebrek. Voor 
de leerlingen niet merkbaar, maar collega’s buiten de groep lopen tegen dit ruimtegebrek aan. 
 
Nieuwbouw 
Vanaf medio 2023 moet er een nieuw schoolgebouw gerealiseerd zijn aan dezelfde groenstrook. We 
zullen hier samen zitten met de RVKO basisschool “De Paus Johannes” en peuterdagopvang en BSO 
“Klein maar dapper”. Een licht en open gebouw met ruime lokalen, veel ruimte in de hal voor de 
onderbouw en het spelend leren, een technieklokaal  en een inpandige gymzaal.  
 

 
 
Locatie Groenewoud 
 
Marimba zit samen met twee andere basisscholen in het gebouw “De Sleutel”. We hebben hier een 
eigen vleugel met zes eigen groepen en een technieklokaal; ’t Maakhonk. Het is een nieuwbouwpand 
wat een mooie uitstraling heeft en veel rust uitstraalt. 
We delen de gymzaal en de kleutergymzalen met de twee andere basisscholen. Ook het plein 
gebruiken we gezamenlijk. 
In het gebouw zitten verder: kinderdagopvang, BSO, het wijkcentrum en Zadkine. 
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Op beide locaties hebben wij een “Bibliotheek op school” 
 

 
1.4  Schooltijden 
 

Op Marimba hanteren we het vijf-gelijke-dagen-model. Dat betekent dat alle schooldagen gelijk zijn. 

Een schooldag mag maximaal 5,5 uur duren. Alle leerlingen gaan 940 uur per jaar naar school.  

 

Groep 1 t/m 8 volgt elke dag onderwijs van 08.30 tot 14.00 uur  

                       

De deur gaat 10 min. voor schooltijd open.  

 

1.5 lunchpauze 
 
Wij hanteren op school een continurooster. De kinderen lunchen met elkaar op school.  
De leerlingen brengen zelf brood en drinken mee. In verband met de afvalberg vinden wij het 
belangrijk dat het brood meegebracht wordt in een broodtrommel en het drinken in een goed 
afgesloten beker.  
’s Morgens zetten de kinderen hun beker en brooddoos in een bak. 
Omdat alle kinderen overblijven is het belangrijk dat we duidelijke afspraken maken. Afspraken 
tijdens de lunchpauze:  

• We gaan ervan uit dat iedere ouder zorgt voor een gezonde lunch. Bijvoorbeeld brood, fruit en 

groente. In ieder geval geen koeken, snoep en koolzuurhoudende dranken of sportdrank.  
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• Om misverstanden te voorkomen staat op de beker en trommel de naam van het kind.  

• We stimuleren kinderen om hun trommel leeg te eten, het is echter niet de verantwoordelijkheid 

van de school. Brood dat niet opgegeten wordt, gaat niet in de vuilnisbak. Dit wordt mee 

teruggenomen naar huis. Zodoende kan de hoeveelheid eten aangepast worden, of kunnen 

ouders in gesprek met hun kind.  

 

2. Hier staan wij voor 
 
2.1 De bouwstenen van ons onderwijs 
 
CBS Marimba is een school met een Christelijke grondslag. Het uitgangspunt van ons werk vinden 
wij in gezamenlijk afgestemde principes. De bijbel is de bron die we gebruiken om daar met onze 
leerlingen over in gesprek te gaan.  Het kleurt de manier waarop we met elkaar omgaan. We 
praten, zingen en vieren feest met elkaar  
Lang niet al onze leerlingen zijn Christelijk. Dit hoeft ook niet, al vragen wij wel een respectvolle 
houding t.a.v. van ons geloof. 
 
 
2.2         Missie 

 
‘Vanuit vertrouwen in jezelf en de ander initiatief durven nemen. Een inspiratiebron zijn voor je 
omgeving met het einddoel voor ogen’ 
 
CBS Marimba is sinds 2017 een “The leader in me school”, een basisschool die werkt vanuit het 
gedachtegoed van Stephan Covey. 
 

The leader in me ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders dan 
hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. Het gaat hier om leidinggeven 
aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel 
en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. 

We werken in de hele school, groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 
gewoonten. 

Stephen Covey is een bekendheid in Amerika. In 1989 schreef hij het bestverkochte 
managementboek allertijden: “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. De 7 
eigenschappen, oorspronkelijk bedoeld voor leidinggevenden, bleken zeer effectief toepasbaar voor 
iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken. 

De theorie achter de 7 eigenschappen is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen 
naar “zelf-leiderschap”. Zowel op het niveau van volwassenen, maar ook, zij het speelser, op het 
niveau van kinderen. En daar ontstond het Covey “Leader in Me-Traject” voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd! Na een zorgvuldige zoektocht naar de voor onze school best mogelijke 
methodiek ter ontwikkeling van sociale vaardigheden en burgerschap bij kinderen, tekende team van 
CBS Marimba voor dit traject! 

 

 

 

 
Het mooiste wat je kunt worden 

ben jezelf 
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2.3  Onderwijs voor ieder kind 

 
Op CBS Marimba stemmen wij ons onderwijs af op het kind. We houden rekening met verschillen in 
aanleg, werkhouding, inzet e.d. We willen kinderen uitdagen, maar niet over- of ondervragen. We 
maken het onderwijs zo passend mogelijk voor ieder kind. 
We gebruiken daarvoor het groepsplan passend bij Handelings Gericht Werken (HGW). Bij HGW stel 
je jezelf voortdurend de vraag: “wat heeft deze leerling nodig?” “Welke kwaliteiten kunnen we 
benutten en verstevigen?”  
Deze vragen worden niet alleen aan de leerkracht, maar ook aan de leerling en ouder gesteld. We 
praten dus ook met de leerling zodat ze meer betrokken zijn bij hun eigen ontwikkeling. De ouder, als 
ervaringsdeskundige, wordt ook bij dit proces actief betrokken. Het doel is steeds, het onderwijs 
(nog) beter op het kind af te stemmen. 
De werkwijze is systematisch, doelmatig, planmatig en duidelijk.  
 
 
2.4  Plaatsing van onze leerlingen 

 
Bij de groepssamenstelling wordt rekening gehouden met de leeftijd van de leerlingen, de grootte 
van de groep en de mogelijkheden om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 
het individuele kind.  
Bij het plaatsen van een leerling in een bepaalde groep stellen wij ons de volgende vragen:  
Past de leerstof bij de capaciteiten van dit kind? Hoe zelfstandig is deze leerling? In welke groep 
krijgt dit kind de meeste ruimte zich te ontplooien? Ons uitgangspunt is altijd of wij de 
onderwijsbehoeften en de zorg zijn die een kind nodig heeft kunnen bieden. Hierbij kijken we 
altijd naar de volgende aspecten: 

- De grootte van de groep waar de leerling in zou komen 
- De complexiteit/ sociale veiligheid van de groep waar de leerling in zou komen 
- De leerkracht die voor de groep staat 
- Het advies vanuit de voorschool of de voorgaande school 

Als we op basis van bovenstaande punten geen vertrouwen hebben in een plaatsing geven wij 
een negatief advies. Soms nemen wij een leerling niet aan. 
 
De locatie Groenewoud is goed bereikbaar met een rolstoel. De locatie Sterrenkwartier is 
schooljaar t/m schooljaar 2022-2023 niet bereikbaar met een rolstoel. Hierna krijgen wij 
nieuwbouw met een lift. 
 
Wij zien ouder/ verzorgers als educatieve partners. Onze verwachting is dat we samen optrekken 
en dat we op een respectvolle manier de zorg oppakken. Wanneer er sprake is van een 
verstoorde relatie en/ of er geen communicatie mogelijk is met ouders kan dat een reden zijn op 
zoek te gaan naar een andere school. 
 
 
 
3.  Een rondje Marimba 
 
3.1 De inhoud van ons onderwijs 
 
Lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Wij leggen de nadruk op die 
basisvakken omdat ze de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen. Ons 
onderwijs is doelgericht en gericht op kennisoverdracht. We geven instructie volgens het expliciet 
directe instructiemodel. De persoonlijke ontplooiing van leerlingen komt daarnaast expliciet aan 
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bod tijdens vakken als wereldoriëntatie en creatieve vorming. Op Marimba wordt hard gewerkt 
aan kwaliteitsverbetering. Er is een intern begeleider, er zijn studiedagen voor de leerkrachten en 
er wordt zo veel mogelijk gewerkt met moderne lesmethodes die voldoen aan de eisen van deze 
tijd. We werken van uit het gedeeld leiderschap en het team geeft vorm en inhoud aan het 
onderwijs door in onderwijs- ontwikkelgroepen aan de slag te gaan met de onderwerpen die dat 
jaar centraal staan. 
 

 
 
 
 
 
3.2 Visie uitspraken over het onderwijs op CBS Marimba 
 

• Kinderen komen met verschillende achtergronden en verhalen op school. Aan ons de taak 
om kansengelijkheid na te streven. 

• Ons onderwijs is doelgericht en er wordt geleerd in een doorgaande leerlijn 

• Instructie wordt gegeven volgens een model dat aantoonbaar het meest effectief is. 

• Kennis en vaardigheden worden doelgericht, herhaald en veelvuldig ingeoefend 

• Kennis en vaardigheden worden aangeboden in een betekenisvolle omgeving 

• We dagen leerlingen uit om eruit te halen wat erin zit met hoge verwachtingen. Onze ambitie 
is om hoger uit stromen dan gevraagd wordt van onze school met onze populatie op het 
niveau 1S/ 2F 

• We werken schoolbreed thematisch. Wij geloven dat leerlingen het meest leren als ons 
onderwijs betekenisvol is. Binnen het thematisch onderwijs brengen we veel vakken samen 
die we niet meer losstaand en versnipperd aanbieden. Denk hierbij aan wereldoriëntatie, 
beeldend, kunstzinnig, woordenschat, taal, lezen en schrijfonderwijs. 

• Talentontwikkeling voegen we in schooljaar 2021-2022 toe aan ons onderwijs. Vakdocenten 
geven les op specifieke terreinen. Vanaf de bovenbouw maken kinderen hierin beredeneerde 
keuzes. Denk hierbij aan: sport, wetenschap, techniek, cultuureducatie, denksporten en 
koken. 
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Op onderwijskundig gebied zijn de afspraken eenduidig en terug te vinden in kwaliteitskaarten die 
richting en uitleg geven over de verschillende organisatorische en vakinhoudelijke afspraken op 
Marimba. 
 
Onder andere de manier van instructie geven is op Marimba van groep 1 t/m groep 8 eenduidig. De 
leerkracht is hierbij de expert die de leerlingen begeleidt. Instructie wordt gegeven middels het 
expliciet directe instructiemodel. 
 
Lesopbouw 

1. Doelen stellen 
2. Voorkennis ophalen 
3. Instructiemodel 

 

 
 

4. Verwerking en evaluatie 
 

 
 
3.3 Uitgangspunten voor het onderwijs aan het jonge kind. 
 
Het onderwijs aan het jonge kind wordt op Marimba vormgegeven door middel van thematisch 
onderwijs. Dit onderwijs wordt zorgvuldig ontwikkeld, onderwezen en geëvalueerd. Het belangrijkste 
uitgangspunt voor ons onderwijs is lerend spelen. Jonge leerlingen leren niet van abstracte lesstof, ze 
gaan spontaan aan de slag en leren volgens hun eigen mogelijkheden. In ons onderwijs leren 
leerlingen zelf ervaren en ontdekken. Om dit te kunnen doen scheppen wij een leerrijke, 
betekenisvolle omgeving. Naast dat het belangrijk is wat een leerling leert, is het dus ook belangrijk 
hoe een leerling leert. Betrokkenheid van de leerlingen is van essentieel belang. De leerkrachten 
werken gedifferentieerd en doelbewust en handelen we vanuit kennis van ontwikkelingslijnen en 
stimuleren de leerlingen in hun ontwikkeling. 
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3.3.1 Thematisch werken 
 
De leerkrachten ontwikkelen betekenisvolle thema’s waarbij wordt uitgegaan van de volgende 
onderdelen: spel- en ontdekhoeken, atelier, gesprek en overige activiteiten: 
 
3.3.2 Spel- en ontdekhoeken 
 
Leerlingen willen de wereld om hen heen leren begrijpen. Doordat leerlingen vanuit nature 
nieuwsgiering zijn en alles willen onderzoeken en uitproberen, leren ze in spel nieuwe vaardigheden 
die ze kunnen toepassen in de ‘echte wereld’. De spel- en ontdekhoeken zijn dan ook betekenisvol en 
gericht op het leren in en het beleven van de echte wereld. Daarnaast nemen leerlingen tijdens het 
spel een rol aan en leren welke regels en emoties daarbij horen. Ze leren rekening houden met de 
andere leerlingen, regels af te spreken, rollen te verdelen en spelideeën te delen. Spel gaat ook altijd 
samen met de grote en kleine motorische ontwikkeling van een leerling. Zoals bouwen, knippen en 
tekenen. 
 
3.3.3 Spelvormen 
 
Manipulerend spel 
Rollenspel  
Constructiespel  
 
 
3.3.4 Grote kring, kleine kring 
Om zo effectief mogelijk onderwijs te verzorgen, kiezen we er in de kleutergroepen voor om te 
werken met grote en kleine groepen leerlingen. Er zijn activiteiten waarbij het gewenst is dat de 
leerlingen in een grote groep bij elkaar zijn zoals: de startactiviteiten van een thema, sociaal 
emotionele activiteiten, start van de dag, vieringen, eten en drinken, dansen, gym, muziek, het leren 
van versjes etc.  
De andere activiteiten (rekenen, taal, motoriek, onderzoekend en ontwerpend leren) doen we zo 
veel mogelijk in een kleine groepen omdat de interactie tussen leerkracht en leerling en tussen 
leerlingen onderling een grote betekenis heeft voor de taalontwikkeling van de leerlingen. Een kleine 
groep leerlingen, bijvoorbeeld in een kleine kring, lokt uit tot actief taalgebruik, meer inbreng van de 
leerlingen en de leerkracht kan het initiatief van de leerlingen stimuleren door bijvoorbeeld in te 
gaan op de onderwerpen die de kinderen aandragen en ruimte te geven om daarover door te praten. 
Zo hebben leerlingen meer kans om op elkaar te reageren en van elkaar te leren  

3.3.5 Overige activiteiten 
Activiteiten zoals muziek, dans, gym etc. worden ook gekoppeld aan het thema. Dit zijn activiteiten in 
de grote groep/kring. Bijvoorbeeld een lied over het bouwen van een huis of een gymles over stenen 
stapelen.  
 

Doelen van de leerkracht 
(vanuit onwikkelingslijnen)

Doelen van de leerlingen
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3.3.6 De werkplaats: Ontwerpend leren aan de hand van criteria 
De spullen die nodig zijn in de spelhoeken gaan we zoveel mogelijk zelf maken. Dit kan 
kunstzinnig/beeldend zijn of te maken hebben met lezen, schrijven of rekenen. De nadruk ligt op 
betekenisvol ontwerpen.  Als er een rood/wit lint moet komen om de bouwplaats af te kunnen 
zetten kunnen de leerlingen dit zelf maken. Ook een prijzenlijst kan worden gemaakt.  Er wordt niet 
meer vanuit een standaardvoorbeeld gewerkt. Dit geeft de leerlingen geen ruimte voor eigen 
creativiteit. Om het creatieve vermogen en kritische denken te stimuleren staan de volgende 
elementen centraal: 

• Nieuwsgierig 
• Vindingrijk 
• Delen/doen 
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3.3.7 Het volgen van het jonge kind 
 
Op CBS Marimba werken we met een observatiesysteem voor groep 1 en 2, BOSOS. Hierbij wordt 
elk kind op vaste tijdstippen geobserveerd en de ontwikkeling van dat moment in kaart gebracht. 
De ontwikkeling van uw kind en de observaties van de leerkracht zijn een vast onderdeel binnen 
de gesprekken die we met u voeren over uw kind. 
 
In groep 1 en 2 beginnen we op een speelse manier met voorbereidende reken-, schrijf-, en 
leeswerkjes. Ook wordt er gekeken of de voorwaarden om naar groep 3 te gaan op orde zijn: 
taakbesef, uitgestelde aandacht, zelfstandigheid/ Halverwege groep 2 wordt met u besproken of 
uw kind toe is aan groep 3. Dit wordt o.a. bepaald aan de hand van de BOSOS bevindingen en de 
observaties van de leerkrachten. Sommige leerlingen zijn nog niet toe aan groep 3. De 
leerkrachten hebben dit al eerder met u besproken, er is extra instructie en verwerkingstijd 
geboden en soms is er een observatie geweest door bijvoorbeeld de intern begeleider of 
specialist jonge kind. Het advies van school kan dan zijn een leerling langer te laten “kleuteren”. Er 
komt dan een plan voor uw zoon of dochter waar het aanbod en specifieke instructiebehoeften 
komen te staan. 
 
3.4 Een kijkje bij groep 3 t/m 8; Wat leren we 
 
3.4.1 Dagopening 
In alle groepen wordt gewerkt met de methode Trefwoord. Aan de hand van een digitale plaat 
staat er elke dag een thema of onderwerp centraal. Aan de hand van dit onderwerp gaan we met 
de leerlingen aan de slag. Dit kan een verhaal uit de bijbel zijn, maar ook een spiegelverhaal, een 
lied, een gedicht of een gesprek met de kinderen. We openen en sluiten de dag af met een gebed. 
 
 

Thematisch 

Gesprek

Werkplaats

Spelhoeken / 
ontdekhoeken

Overige 
activiteiten 

Grote 
kring  
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3.4.2 Leren lezen in groep 3 en 4 
Lezen is leuk en heel belangrijk. Als Marimba vinden we het leesproces één van de belangrijkste 
processen in de basisschool. In groep 3 is dit een belangrijke pijler. Wij werken met de methode 
Actief Leren Lezen.  
Actief Leren Lezen is een actieve methode, omdat de leerlingen voortdurend worden uitgenodigd om 
zelf aan de slag te gaan met het lezen en schrijven van woorden en hele zinnen. Ze leren hun 
antwoorden correct te formuleren in hele zinnen, aanvankelijk mondeling, maar zo snel mogelijk ook 
schriftelijk, waardoor hun algemene taalvaardigheid beter wordt. 
 
Alle leerlingen 
Het doel van Actief Leren Lezen is dat álle kinderen leren lezen, ook de kinderen bij wie het 
leesproces niet direct op gang komt. Door de woordtorentjes, het nadenkertje en de eenvoud van de 
methode bieden we alle kinderen voldoende handvatten om uiteindelijk succesvol te lezen. 
Vanaf 2019-2020 leert ook groep 4 technisch lezen via deze methode. Leesplezier en motivatie zijn 
daarbij belangrijke uitgangspunten. 
 

 
 
 
3.4.3 Voortgezet technisch lezen 
Wij maken op school vanaf groep 6 gebruik van de methode “Estafette” Deze heeft boeiende, 
uitdagende materialen voor ieder kind. Alle teksten en opdrachten zijn ontwikkeld om de 
leesontwikkeling te optimaliseren. Deze methode sluit mooi aan de methode Actief leren lezen, die wij 
in groep 3, 4 en 5 gebruiken. 
 
CBS Marimba heeft op beide locaties een “Bieb op school” waar een modern aanbod van boeken te 
leen is voor de leerlingen. Ook krijgen ze lessen van schrijvers op school en besteden we veel aandacht 
aan de Kinderboekenweek. Een schoolafspraak is om minimaal 15 minuten per dag zelfstandig te lezen. 
 
3.4.4 Begrijpend lezen 
Om teksten en verhalen goed te kunnen begrijpen moeten kinderen bepaalde vaardigheden 
ontwikkelen. Of het nu gaat om de betekenis van een verhaaltjessom in de rekenles of om het 
kunnen inschatten van de waarde van een tekst. We noemen dit begrijpend lezen. Vanaf schooljaar 
2022-2023 is effectief lezen onderdeel van het thematisch werken. Aan de hand van rijke teksten 
die passen binnen het thema leren de leerlingen op de manier van Close Reading een tekst te 
begrijpen. Belangrijk daarnaast is dat we naast literaire teksten ook informatieve teksten toevoegen 
zodat kennisoverdracht ook een belangrijk onderdeel van de leesles is. Naarmate het thema vordert 
worden de teksten moeilijker zodat leerlingen steeds op een hoog niveau uitgedaagd worden.  
 
3.4.5 Taal en spelling 
“Taal op maat” is onze taalmethode voor groep 4 t/m 8.  Aan de hand van thema's uit het dagelijks 
leven komen alle activiteiten die met taal te maken hebben aan de orde.  
 
Groep 3 heeft een aparte spellingsmethode binnen Actief leren lezen. 
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De methode “Strategisch Spellen” wordt gebruikt vanaf groep 4. Spellen is het omzetten van 
gehoorde of innerlijk gehoorde klanken naar lettertekens, waarbij rekening wordt gehouden met de 
spellingregels van de Nederlandse taal. Bij strategisch spellen wordt uitgegaan van vijf strategieën; 
hoor-, lijkt op-, leer- en opzoek-, regel- en weetstrategieën. 
De methode zorgt ervoor dat er op deze wijze goed adaptief lees- en spellingsonderwijs gegeven kan 
worden.  
 
3.4.6 Rekenen  
De gehele school werkt vanaf groep 3 met de methode “Getal en ruimte junior”  
Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur. 
Getal & Ruimte Junior gebruikt daarom een heldere en gestructureerde rekendidactiek met aandacht 
voor één onderwerp en duidelijke rekenstrategieën. Kinderen krijgen iedere dag instructie en gaan in 
kleine stapjes van oefenen naar toepassen. 
 
Getal & Ruimte Junior biedt duidelijke en altijd werkende strategieën en elke dag is er tijd voor 
automatiseren en memoriseren. Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen. Dit geeft 
zelfvertrouwen! 
 
3.4.7 Schrijven 
Al in de kleutergroepen is er aandacht voor motorische vorming waaronder ook het schrijven valt. 
Wij maken gebruik van de methode Krullenbol.  Krullenbol is geen strakke methode die van begin tot 
einde moet gevolgd worden. Het is een bundeling van thematische activiteiten die inspelen op de 
verbeelding en de fantasie van jonge kinderen. Je biedt gemakkelijk activiteiten op maat aan. Zo is 
het mogelijk om specifieke vaardigheden speels te oefenen. Vanaf groep 3 werken we met de 
methode Pennestreken 
 
3.4.8 Engels 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen Engelse les met de methode “Take it Easy”. De kinderen 
maken op een spontane wijze de taal eigen. Dit is mogelijk doordat het Engels in zinvol en thematisch 
wordt aangeboden. Via het digibord wordt de les ondersteund door native speakers in correct 
Engels. 
 
 
3.4.9 Thematisch werken 
 
Vanaf groep 1 werken wij thematisch. Vanaf groep 4 doen we dit aan de hand van de methode Blink. 
We volgen deze methode echter niet slaafs, maar proberen in blokken van 5/6 weken veel 
verschillende vakgebieden toe te voegen aan deze thema’s. Elk thema heeft een duidelijke start en 
een duidelijke afsluiting, soms met een voorstelling, een tentoonstelling of een vlog. 
De doelen staan centraal en de verschillende vakgebieden krijgen hun plek binnen deze thema’s: 

- Begrijpend lezen 
- Jeugdliteratuur: technisch lezen en voorlezen 
- Woordenschat 
- Wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/ wetenschap 
- Schrijfonderwijs 
- Muziek 
- Beeldend onderwijs/ techniek 
- Kunst 

 
3.4.10 Verkeer 
We maken op school gebruik van de Jeugd Verkeer Krant (JVK)vanaf groep 4.  De JVK bespreekt 
afwisselende verkeerssituaties in de eigen omgeving en leert kinderen, als voetganger én als fietser, 
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rekening te houden met anderen in het verkeer. Kinderen leren dat verkeer wordt bepaald door 
menselijk handelen, waarbij zij zelf een actieve bijdrage leveren aan hun eigen verkeersveiligheid. 
Tevens leren zij een positief kritische houding richting maatschappelijke aspecten van het verkeer. De 
kinderen worden voorbereid voor het schriftelijke en praktisch verkeersexamen, deze worden 
gehouden in groep 7. 
 
3.4.11 Topografie  
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen topografie via het digibord aangeleerd. In groep 5/6 is dit 
“Nederland”, in groep 7 “Europa” en in groep 8 “de Wereld”. De kaarten worden aangepast als dit 
nodig is. De kinderen krijgen topografiekaarten mee naar huis om dit te oefenen en dit wordt op 
school getoetst. 
 
3.4.12 Bewegingsonderwijs 
Het team van Marimba vindt bewegen heel belangrijk. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 
wekelijks twee keer 45 minuten gymles door een vakleerkracht.  
Groep ½ krijgen eenmaal in de week dansen met kleuters door een dansdocent. 
 
3.4.13 Gebruik van de computer 
Voor het verzamelen van informatie kunnen de kinderen terecht op internet. Daarnaast wordt er 
met het digibord gewerkt. Hierdoor kunnen leerlingen zelf digitaal presentaties geven en met de hele 
groep tegelijkertijd informatie van het net bekijken. In de groepen wordt gebruikt gemaakt van 
Gynzy digibord software. De leerkracht gebruikt de aangeboden tools als ondersteuning bij het 
lesgeven.  
 
Op Marimba is een grote hoeveelheid chromebooks aanwezig.  
 
3.4.14 Burgerschapsvorming 
De school als oefenplaats voor actief burgerschap De school is een leerplek voor het leven, waarin 
kinderen oefenen met spelregels die horen bij de democratische samenleving. Wij leren een bijdrage 
te leveren aan het algemeen welzijn in onze persoonlijke leefomgeving, waarvan de school een 
onderdeel is. Wij leren zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot 
democratische besluitvorming, gezonde levensstijl, solidariteit, duurzaamheid, technologische 
vooruitgang en het verkeer. De zeven gewoonten en actief burgerschap Kinderen leren actief 
burgerschap met de zeven gewoonten van The Leader in Me. Met de gemeenschappelijke taal van de 
zeven gewoonten van (zelf) leiderschap geven wij onszelf richting. Actief burgerschap is met de zeven 
gewoonten geïntegreerd in het totale onderwijsaanbod: 
 

- Kinderen hebben leiderschapstaken waarmee zij hun verantwoordelijkheid vergroten en 
nieuwe vaardigheden leren. Wij houden groepsgesprekken waarin wij afspraken maken en 
reflecteren op het eigen handelen. Wij leren over hoe besluiten worden genomen en wat 
onze cirkel van invloed is. Conflicten worden met de hele groep besproken met behulp van 
gewoonte 5. Hierbij heeft iedereen een bijdrage aan de oplossing en zoeken wij naar een 
win-win oplossingen.  

-  Wij doen kennis op over de spelregels van de democratie, geestelijke stromingen en 
globalisering vanuit de bouwstenen van mens en maatschappij. Met levensbeschouwing 
ontwikkelen kinderen hun waarden en normen en leren zij welke bijdrage zij kunnen leveren. 
Jaarlijks is er één schoolbreed thema rondom burgerschapsvorming. 

- Het kidsinspiratieteam levert met nieuw ideeën een bijdrage aan een goede sfeer op school. 
Zij zijn betrokken bij besluitvorming.  

-  Er is veel aandacht voor de actualiteit, we kijken bijvoorbeeld het jeugdjournaal. Wij leren 
hierbij feiten en meningen te onderscheiden.  
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-  Met de bouwstenen mens en natuur leren wij over duurzaamheid en klimaat. Op school 
scheiden wij op duurzame wijze ons afval.  

-  Met digitale geletterdheid ontdekken wij mogelijkheden van technologie, de werkwijze van 
sociale media, over privacy en hoe we de risico’s kunnen beperken. 

Onze visie op burgerschap is in ontwikkeling. 
 
3.4.15 Talentontwikkeling 
Naast aandacht voor de basisvakken en het thematisch werken is talent ontwikkeling een derde 
belangrijke pijler binnen ons onderwijs. Groep 1,2 en 3 bewegen met een vakdocent dans- yoga. In 
de bovenbouw kies je een profiel waar je je verder in gaat ontwikkelen. De profielen die vast staan 
zijn: 

- Profiel voor sporters 
- Profiel voor techneuten 
- Profiel voor wetenschappers 
- Profiel voor koks 
- Profiel voor denksporters 
- Profiel voor muzikanten 

 
Twee keer per maand krijgen zij les van vakdocenten. 
 
 

 
 
4. Marimba, een veilige school 
 
4.1 Sociale veiligheid 
Een veilige school is een school waar voortdurend actief en serieus aandacht wordt gegeven aan het 
realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van 
grensoverschrijdend gedrag. Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elke 
incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. 
 
Het team van CBS Marimba heeft gekozen voor het school breed volgen van het persoonlijk 
leiderschapsproces van ‘The Leader in Me’. Voor ons is dit het fundament van een veilige school. Een 
school waar iedereen zich kan ontwikkelen en kan leren. 

CBS Marimba beschikt over iemand die aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders die te maken 
krijgen met pesten en/ of grensoverschrijdend gedrag. Het aanspreekpunt vangt deze leerling (en de 
ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de 
pestsituatie op te lossen. Daarbij verwijst en begeleidt het aanspreekpunt eventueel naar andere 
medewerkers binnen of buiten de school. In de bijlage van de schoolgids staan jaarlijks de namen van 
beide locaties. 

Onze intern begeleidster is daarnaast de coördinator Sociale Veiligheid. U kunt ook altijd bij haar 
terecht voor vragen. 

Mocht u behoefte hebben aan iemand die niet direct bij de school betrokken is, dan kunt u zich 
wenden tot de vertrouwenspersoon buiten school, mevrouw A. Dekker, arts, GGD Spijkenisse te 
bereiken op het telefoonnummer 0181 652400. Ook kunt u terecht bij mevrouw C. van der Wekken 
onze schoolmaatschappelijk werkster.  
 
4.2 Schorsing en verwijdering 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend onderwijs ingevoerd. Daarmee heeft de 
VCPO een zorgplicht t.o.v. elke leerling. Hiermee wil de wet voorkomen dat leerlingen tussen wal en 



   

 

 23 

schip raken of thuis komen te zitten.  
Wij nemen deze zorgplicht serieus! Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen werkt de VCPO samen 
met de regionale besturen in het Samenwerkingsverband KINDKRACHT. Zo hopen we aan de 
ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen in de regio Voorne Putten Rozenburg te kunnen 
voldoen. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierbij vroegtijdig en actief betrokken. 

Schorsing en verwijdering willen we hiermee dan ook voorkomen. Echter, indien deze maatregelen 
toch worden genomen is het voor alle betrokkenen belangrijk de regels en procedures rond 
schorsing en verwijdering te kennen. Daarom hieronder puntsgewijs een beschrijving:  

Wat?  
Een leerling kan maximaal voor 5 schooldagen worden geschorst. Indien definitieve verwijdering 
noodzakelijk is, kan dat pas nadat er een andere school is gevonden. Dit kan overigens ook een 
school voor speciaal basisonderwijs zijn.  
 
Wie? 
Een beslissing over schorsing en verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag van de 
school.  
 
Wanneer? 

In de wet is niet opgenomen wanneer een school een leerling mag schorsen. Dit is ‘eigen’ beleid van 
de VCPO. Schorsing is een tijdelijke maatregel, over het algemeen gaat het om situaties waarbij een 
leerling de veiligheid van andere betrokkenen op school in gevaar brengt. Aanleidingen voor een 
schorsing van een leerling zijn:  

• Bedreiging door ouder(s)/verzorger(s); 

• Herhaalde les-/ordeverstoringen; 

• Wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen;  

• Diefstal, beroving, afpersing;  

• Bedreiging;  

• Geweldpleging;  
 

In de wet zijn wel de redenen voor verwijdering opgenomen. Een school mag de leerling 
verwijderen als: 

• Ze niet in staat is de speciale ondersteuning voor deze leerling te realiseren; 

• Er sprake is van voortdurend ernstig agressief gedrag; 

• Er ernstige conflicten zijn, waarbij mogelijk ook ouders zijn betrokken 

Hoe? 

Bij schorsing worden de volgende stappen genomen 

- Voordat een beslissing wordt genomen over schorsing of verwijdering neemt de VCPO kennis 
van de zienswijze van ouder(s)/verzorger(s) en betrokken leerkracht(en). In geval van 
schorsing voert de directeur de gesprekken.  

- Van het incident en het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht(en) wordt een 
verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouder(s)/verzorger(s), leerkracht(en) voor gezien 
getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  

- Voor het besluit tot schorsing vindt overleg plaats met de directeur bestuurder.  
- De directeur vermeldt schriftelijk de ouder(s)/verzorger(s) de reden van schorsing, tevens zal 

worden aangegeven dat bezwaar kan worden gemaakt tegen de beslissing. 



   

 

 24 

- De directeur meldt de schorsing bij de leerplichtambtenaar en bij schorsing langer dan een 
dag ook bij de onderwijsinspectie.  

- Zolang een leerling op school is ingeschreven is de school verplicht de leerling onderwijs te 
geven. Dat betekent in dit geval dat in principe een leerling huiswerk mee naar huis krijgt of 
er moeten specifieke redenen zijn om daarvan af te zien.  

- Na de schorsingsperiode en gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) wordt de leerling weer tot 
de lessen toegelaten. 

Een schorsing kan meerdere malen voor dezelfde leerling worden toegepast als er sprake is van een 
nieuw incident. 

In geval van verwijdering worden de volgende stappen genomen.  

- Voordat een beslissing wordt genomen over schorsing of verwijdering neemt de VCPO kennis 
van de zienswijze van ouder(s)/verzorger(s) en betrokken school. In geval van verwijdering 
voert de directeur bestuurder de gesprekken.  

- Van het incident en het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en school wordt een verslag 
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouder(s)/verzorger(s) voor gezien getekend en in het 
leerlingendossier opgeslagen.  

- De directeur bestuurder vermeldt schriftelijk de ouder(s)/verzorger(s) de reden van 
verwijdering, tevens zal worden aangegeven dat bezwaar kan worden gemaakt tegen de 
beslissing.  

- De directeur bestuurder meldt de verwijdering bij de leerplichtambtenaar en de 
onderwijsinspectie.  

- Zolang een leerling op school is ingeschreven is de school verplicht de leerling onderwijs te 
geven. Dat betekent in dit geval dat in principe een leerling huiswerk mee naar huis krijgt of 
er moeten specifieke redenen zijn om daarvan af te zien. 

Bij verwijdering zal het bevoegd gezag van de VCPO proberen een andere school te vinden waar de 
verwijderde leerling terecht kan na de verwijdering. Het bevoegd gezag heeft hier 8 weken de tijd 
voor en moet zich aantoonbaar inspannen om een andere school te vinden. Lukt het niet binnen 8 
weken een andere school te vinden, dan mag de school de leerling alsnog definitief verwijderen. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen binnen zes weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen 
bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag moet hen nogmaals horen. Tijdens de 
bezwaarprocedure kan de leerling worden geschorst. Binnen vier weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift beslist de school opnieuw over de verwijdering. Blijft de school bij het besluit de 
leerling te verwijderen dan kunnen de ouder(s)/verzorger(s) de zaak voorleggen aan de rechter. In 
het geval van de VCPO als vereniging voor bijzondere scholen, aan de civiele rechter. 

 
 
 
5.  Leerlingenzorg 
 
Naast het lesgeven, begeleiden en toetsen van de kennis en vaardigheden door de groepsleerkracht 
in de klas, hebben we ook teamleden die de extra zorg aan leerlingen coördineren en uitvoeren. Dit 
zijn: 
 
Intern begeleider:  
De intern begeleider is onderdeel van het zorgteam en coördineert de zorg. Het zorgteam bestaat 
uit: intern begeleider, schoolmaatschappelijk werk en schoolbegeleider.  Het zorgteam heeft 
regelmatig overleg en zij bespreken de zorgleerlingen van CBS Marimba. Bij een zorgoverleg zullen de 
leden van het zorgteam aansluiten.  
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De intern begeleider regelt de afname van toetsen; stelt plannen op voor leerlingen die problemen 
ondervinden; voert ouder- en leerkrachtgesprekken en overlegt met externe leerlingbegeleiders/ 
organisaties. De intern begeleider neemt leiding in het zorgoverleg.  
 
Leraar ondersteuner en onderwijsassistenten: 
De leraar ondersteuner en onderwijsassistenten verzorgen diverse ondersteunende activiteiten in de 
school. Ook gaan zij na opdracht van de intern begeleider, met groepjes kinderen aan de slag die dat 
nodig hebben. 
 
Logopediste 
Alle leerlingen worden in groep 2 bekeken door een logopedist(e). Mocht het nodig zijn dan spreken 
we met de leerkracht en met u over de gewenste behandeling. 

 

5.1 Aandacht voor ontwikkeling 
 
Hoe doet mijn kind het op school? Komt het goed mee? Boekt het goede resultaten? Vragen die u 
zich als ouder vast wel eens stelt. De leerkrachten van Marimba houden de vorderingen van de 
leerlingen bij. We doen dat op verschillende manieren. We beoordelen werkstukken, spreekbeurten, 
boekbesprekingen en toetsen (zowel methode gebonden als Cito). We letten op werkhouding en 
gedrag. Zo kunnen we per groep en per leerling vaststellen hoe de ontwikkeling van de kinderen 
verloopt. We zien of de leerstof goed wordt verwerkt of dat we onze manier van lesgeven of het 
tempo moeten bijstellen. We merken bovendien bijtijds of leerlingen extra aandacht of 
ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider wordt ingeschakeld wanneer de hulp in de groep 
niet meer voldoende is. 
 
5.2 Extra zorg 
 
Sommige kinderen hebben wat extra oefening nodig om zich de leerstof eigen te maken.  
Marimba beschikt over faciliteiten om die extra zorg te geven in de vorm van 
onderwijsondersteuning. De leraar ondersteuner kan een of meerdere kinderen buiten de groep 
extra ondersteuning geven. In de meeste gevallen heeft dit succes. Er bestaan echter leerproblemen 
die hardnekkiger van aard zijn. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn.  
 
Om te achterhalen wat er aan de hand is, kunnen wij in overleg met u een externe begeleider 
inschakelen. Deze externe begeleider maakt samen met de leerkracht en de interne begeleider een 
plan van aanpak. In dit handelingsplan staat welke activiteiten noodzakelijk zijn om het kind goede 
ondersteuning te geven, bijvoorbeeld specifieke zorg binnen de groep of extra hulp van de 
onderwijsassistent of leraar ondersteuner. Voor speciale zorg kunnen wij een beroep doen op de 
expertise vanuit ons samenwerkingsverband. 
 
5.3 Beleid t.a.v. referentieniveaus 
In augustus 2010 zijn er referentieniveaus in de wet vastgelegd. De referentieniveaus beschrijven wat 

leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op verschillende momenten 

in hun onderwijsloopbaan. 

Voor het primair onderwijs zijn twee niveaus beschreven: streefniveau 1S en fundamenteel niveau 

1F. Deze referentieniveaus zijn een aanvulling op de kerndoelen. De kerndoelen zijn namelijk aanbod 

doelen (beschrijven de leerstof die voldoende aan bod moet komen in het basisonderwijs) en de 

referentieniveaus zijn beheersingsdoelen (beschrijven wat de kinderen moeten beheersen aan het 

einde van het basisonderwijs).  
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Met de komst van de referentieniveaus zijn de volgende vragen ontstaan: 

• Welk niveau is voor welke leerlingen bedoeld? 

• Hoe stel je voor een leerling vast welk niveau (streefniveau of fundamenteel niveau of nog een 

ander niveau) het best passend is? 

• Hoe zorg je dat je werkt naar een niveau dat voor een leerling ambitieus, maar wel realistisch is? 

 

Niveau 1S, of het streefniveau, moet door het grootste gedeelte van de leerlingen bereikt worden 

aan het eind van het basisonderwijs. We weten echter dat er leerlingen zijn die veel meer kunnen 

dan referentieniveau 1S en dat er leerlingen zijn die niveau 1S niet zullen halen, ook niet met extra 

inspanning. Als op een verantwoorde manier wordt vastgesteld dat het aanbod op niveau 1S te hoog 

is en de leerling deze doelen niet zal halen, kunnen leraren deze leerling laten werken naar niveau 1F 

(ook al blijven ze voor onderdelen die wel beter gaan, wel hun leerlingen uitdagen zo ver mogelijk te 

komen). Dit betekent een reductie in hoeveelheid en complexiteit van de te behalen doelen. 

Referentieniveau 1F, het fundamenteel niveau, beschrijft de doelen voor deze leerlingen. Er zal 

daarnaast nog een hele kleine groep leerlingen zijn voor wie ook 1F te hoog gegrepen is. Voor hen 

zijn speciale doelen en leerroutes geformuleerd in het SLO-project Passende Perspectieven. 

 

Om te komen tot de goede afstemming van het aanbod worden de volgende documenten gebruikt 

als leidend: 

• Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' 

• Het landelijk protocol ERWD (Ernstige) Reken Wiskundeproblemen en  

Dyscalculie 

• Duiden en Doen (CED uitgave) 

Meetmomenten 

 

In ons onderwijs proberen we een doorgaande cognitieve en sociaal/emotionele ontwikkelingslijn 

van het kind te realiseren. Om te weten hoe ver het kind hierin is, worden er binnen de groep 

regelmatig toetsen afgenomen. 

We onderscheiden hierin: 

• Methodische toetsen, die bij een bepaald vak horen (rekenen, taal, lezen). Deze toetsen worden 

na een/enkel(e) hoofdstuk(ken) afgenomen. De toetsen worden vanaf groep 5 beoordeeld met 

een cijfer of letter. 

• Cito-toetsen, die een bepaalde ontwikkeling (inzicht, geheugen en taalontwikkeling) meten. De 

Cito-toetsen gebruiken we om de leerontwikkeling objectief te meten. Deze toets momenten zijn 

geconcentreerd in januari/feb en mei/juni. De Cito-toetsen worden beoordeeld met een Romeins 

cijfer van I (boven gemiddeld) t/m een V (beneden gemiddeld). 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt twee keer per jaar middels de 

vragenlijst uit het sociaal-emotionele volgmodel Zien voor groep 3 t/m 8 in beeld gebracht. 

Voorts geven de dagelijkse observaties van en samenwerking met leerlingen de groepsleerkracht 

een goed beeld van de werkhouding, het werktempo, de sociale vaardigheden etc. 

• De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen twee keer per jaar zelf de sociale vragenlijsten in over hun 

welbevinden en betrokkenheid. 
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• De resultaten van de methodische en de Cito-toetsen worden met ouders/verzorgers besproken. 

Toetsen zijn voor ons geen doel maar een middel. Ze moeten een beter inzicht in het kind 

opleveren. Daarom gebruiken we alleen toetsen die een duidelijke meerwaarde hebben. 

 
De ontwikkeling van de kleuters wordt geregistreerd d.m.v. het Bosos volgsysteem, waarbij de 
volgende signaleringsmomenten worden gehanteerd: 4 jaar en 3 maanden, 5 jaar en februari groep 
2. 
 
5.4 Rapport 
 
De kinderen in de kleuterklas krijgen twee keer per jaar een portfolio mee naar huis. Dit is een 
leiderschapsmap met daarin een aantal werkjes van uw kind. Het eerste rapport krijgt het kind 
wanneer hij langer dan twee maanden op school is. Vanaf groep 2 beschrijft de leerkracht hoe het 
met het kind in de klas gaat. De Bosos observatielijsten komen terug in het portfolio. 
 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 een rapport in hun leiderschapsmap 
mee naar huis.  
Hierin kunt u lezen hoe uw kind presteert in de verschillende vakken en onderdelen op school. In 
dit rapport leest u ook de uitslag van de door de kinderen gemaakte Cito-toetsen van het 
leerlingvolgsysteem. 
 
Ook zijn er voortgangsgesprekken naar aanleiding van het rapport. De avond wordt ingevuld met 
tien-minutengesprekken. Ouders kunnen dan een persoonlijk gesprek aangaan met de leerkracht 
van het kind.  
 
Aan het begin van het schooljaar hebben we voor alle ouders een moment voor een startgesprek. Op 
deze avond heeft u een gesprek met de leerkracht waarbij u mag vertellen over de kwaliteiten van 
uw kind zodat de leerkracht een beeld krijgt van uw kind.   

 
6.  Naar het voortgezet onderwijs 
 

De keuze voor een vervolgschool vergt een zorgvuldige afweging.  

Wij willen de ouders zorgvuldig adviseren welk type vervolgonderwijs voor uw kind het meest 

geschikt is. Daarvoor is het belangrijk niet alleen te kijken naar de schoolvorderingen, maar ook 

andere factoren, zoals de intelligentie en de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart te 

brengen. 

Natuurlijk heeft de school daar, gedurende de schooltijd van uw kind, een beeld van opgebouwd. 

Echter, het is ook belangrijk (en verplicht) een extern onderzoek te laten plaatsvinden. 

 

Een schoolpsycholoog neemt op school in groep 8 in oktober voor de 

leerlingen die in aanmerking komen voor PRO/VMBO BBL met 

ondersteuningsprofiel de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor 

Onderwijsniveau) en waar nodig de NPV-j (schoolvragenlijst) af om 

de capaciteiten en de schoolbeleving van het kind te bepalen. Voor 

alle leerlingen neemt de school de leervorderingen van de leerling, 

de uitkomsten van de Drempeltoets en de gegevens van Zien 

(leerlingvolgsysteem sociaal/emotioneel) op in het zgn. 
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kwadrantenmodel waaruit het advies over de schoolkeuze duidelijk wordt. Bij het advies zijn de 

leerkracht, intern begeleider en schoolleider betrokken. 

Er wordt een voorlopig advies vastgesteld in november/december. De definitieve adviezen krijgt u in 

februari. 

De scholen in het voortgezet onderwijs verzorgen voorlichtingsavonden. Op Marimba kunt u van de 

verschillende scholen brochures vinden. We brengen ook bezoeken aan diverse scholen voor 

voortgezet onderwijs in Spijkenisse. Op de voorlichtingsavond in groep 8 worden de ouders 

uitgebreid geïnformeerd over de advisering. 

 

6.1 Resultaten en adviezen 
Ieder jaar wordt in groep 8 de eindtoets afgenomen. Op Marimba nemen we de IEP-toets af. Het 
resultaat hiervan wordt gebruikt door de inspectie in de beoordeling van de school. De inspectie gaat 
daarbij uit van een schoolweging waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van de 
school. 
 
6.2 Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs 
Onze school is deelnemer van het Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs. Wij vinden het belangrijk 
om inzicht te hebben in de kwaliteit van onze school. Het Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs 
doet onderzoek naar de kwaliteit van alle scholen in heel Nederland. Zij doen dit door de 
ontwikkelingen op onze school te vergelijken met de ontwikkelingen op andere scholen in Nederland 
met vergelijkbare schoolpopulaties.  
Zij gebruiken daarvoor de gegevens van de scholen die bekend zijn bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Denk hierbij onder andere aan het aantal kinderen dat van school wisselt tussen 
groep 1 en 8, de resultaten op genormeerde toetsen en de schooladviezen die gegeven worden in 
groep 8. 
Wij willen u informeren dat de school meedoet aan het Nationaal Cohortenonderzoek Onderwijs 
door gegevens te delen met het CBS. We zorgen ervoor dat de gegevens op geen enkele manier 
terug te leiden zijn naar een kind. De gegevens die gedeeld worden zijn anoniem. Er zullen nooit 
namen genoemd worden. Het delen van de gegevens gaat via een beveiligde verbinding. 
Mocht u ondanks het feit dat alles anoniem en niet herleidbaar gebeurt toch bezwaar hebben, laat 
het ons dan weten.  
U kunt een mail sturen naar directie@marimba-nissewijs.nl  deze mail zet u het volgende: 
Ik maak bezwaar tegen de uitwisseling van gegevens met het CBS van: (naam van uw kind) uit 
groep......van basisschool…... 
 
6.3 Overstapservice onderwijs (OSO) 
Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) dragen scholen het OSO-dossier digitaal veilig en snel over. 

De privacy van leerlingen is daarmee meteen goed geregeld. Er wordt altijd toestemming aan ouders 

gevraagd of gegevens met de toekomstige school mogen worden uitgewisseld. OSO werkt volgens 

wettelijke richtlijnen. Met OSO weet u zeker dat u alleen wettelijk toegestane informatie doorstuurt. 

Ook zorgt OSO ervoor dat een OSO-dossier alleen via een beveiligde verbinding tussen de juiste 

scholen/systemen wordt overgedragen. 

 

7. (Meer en hoog) begaafdheid 
7.1  Signaleren van (hoog)begaafdheid 
Voor het signaleren van (hoog)begaafdheid volgen wij het digitaal handelingsprotocol begaafdheid. 
(DHH) 

mailto:directie@marimba-nissewijs.nl
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7.2  Meer- of hoogbegaafde leerlingen 
Ons uitgangspunt is dat (hoog)begaafde kinderen met leeftijdsgenoten in een groep behoren te 
zitten en niet de gehele week in aparte groepen les krijgen. Kinderen zullen ook in hun latere leven 
moeten kunnen communiceren en samenwerken met anderen. Wij vinden het van belang om dit al 
tijdens de basisschooltijd aan te leren.  
 

 
7.3  Compacten, verrijken en verdiepen 
 
De (hoog)begaafde kinderen maken deel uit van de groep, maar werken deels op eigen niveau. Zij 
doen dit door versneld de basisstof te verwerken (compacten) en vervolgens verder te gaan met 
verrijkings- en verdiepingswerk. In overleg met het kind wordt dit werk per periode van circa 8 
weken samengesteld in de zogenaamde Plusmap. Regelmatig heeft het kind een overlegmoment met 
de leerkracht.  
Het werk in de Plusmap kan worden uitgebreid of verminderd al naar gelang de ontwikkeling van het 
kind. De ontwikkeling van het kind en de aanpak van school wordt met ouders besproken tijdens 
ouderavonden of andere contactmomenten. Daarnaast is op Marimba een gespecialiseerde 
leerkracht aanwezig om deze leerlingen opdrachten te geven waarbij het hogere orde denken 
uitgedaagd wordt. Ook is zij er voor diepere instructie en uitdaging. 
 
7.4  Plusgroep 
Voor een deel van de hoogbegaafde leerlingen is de Plusmap nog niet voldoende. Zij nemen deel aan 
de Plusgroep (Breinwerk). De Plusgroep komt eenmaal per week een ochtend bijeen en bestaat uit 
kinderen van groep 5 t/m 7 van verschillende scholen van de VCPO, onder leiding van een leerkracht 
die daarvoor scholing heeft gevolgd. Tijdens de bijeenkomsten wordt er voornamelijk gewerkt aan 
groepsopdrachten.  
De kinderen houden zelf een portfolio bij van de activiteiten.  
 
Belangrijke doelen van de Plusgroep zijn: contact met gelijkgestemden en kinderen ‘leren om te 
leren’, de zogenoemde leerkuil. Dit betekent dat er binnen en buiten de groep andere eisen aan het 
kind zullen worden gesteld dan aan klasgenoten.  
 
Tijdens de bijeenkomsten van de Plusgroep wordt er de nadruk gelegd op het volgende: 

• In de klas krijgen kinderen doorgaans gesloten opdrachten. In de Plusgroep krijgen kinderen 

meer open opdrachten. Er wordt een groter beroep gedaan op het zelf oplossend vermogen. 

• Met name bij de langere opdrachten, moeten kinderen leren om prioriteiten te stellen in hun 

werk en hun werk plannen. 

• Bij samenwerken is het belangrijk om te luisteren naar de mening van anderen, om 

compromissen te sluiten, om werk te verdelen en om elkaar feedback te geven. 

Ook het werken aan zelf reflecterend vermogen is van groot belang. Dit wordt gedaan door het kind 
vooraf te laten benoemen wat het wil leren van een opdracht en achteraf zelf het resultaat en eigen 
inzet te laten evalueren. 
De VCPO Plusgroep is gevestigd op locatie Duif Snoekenveen. 
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8.  Dyslexie  
 
Dyslexie omvat meerdere problemen. Het meest bekend is dyslexie als een ernstig lees- en/of 
spellingsprobleem. Dyslexie staat los van intelligentie. 
De ernst van de dyslexie bepaalt onze aanpak. Wij onderscheiden 3 vormen: 
 
Zeer ernstige dyslexie (slechts 3% van alle dyslecten).  
Kenmerk: het leesproces en/of spellingsproces komt ondanks veelvuldige oefening nauwelijks op 
gang. Voorheen kwamen deze kinderen meestal op het SBO terecht.  
Dyslexie (circa 5 à 10% van alle leerlingen). Kenmerk: het leesproces en/of spellingsproces komt 
vertraagd op gang, ondanks veelvuldige oefening. Kinderen hebben met name 
automatiseringsproblemen. 
Dyslectisch kenmerken: het leesproces en/of spellingsproces ontwikkelt zich voldoende met (veel) 
extra hulp. Het kind blijft echter opvallende fouten maken. Op het middelbaar onderwijs kunnen 
deze kinderen alsnog dyslectisch blijken te zijn, als zij ondanks extra oefening ernstig uitvallen bij het 
leren van vreemde talen. 
 
Bij vermoeden van dyslexie vraagt de intern begeleider een beschikking aan voor onderzoek naar 
dyslexie bij het samenwerkingsverband. 
Met deze beschikking kunnen ouders onderzoek aanvragen bij een behandelaar, zoals Leestalent, 
RID. 
 
De volgende uitkomsten zijn mogelijk:  

• Indien diagnose ‘zeer ernstige dyslexie’: dyslexieverklaring + 60 behandelingen door 

dyslexiebehandelaar 

• Indien diagnose dyslexie: dyslexieverklaring  

• Indien geen diagnose dyslexie: geen kosten achteraf.  

 
Een dyslexieverklaring is (tegenwoordig) levenslang geldig.  

 
NB: Op de middelbare school is een dyslexieverklaring noodzakelijk om in aanmerking te kunnen 
komen voor compenserende en dispenserende maatregelen.  
Op Marimba is het ‘vermoeden van dyslexie’ voldoende om in aanmerking te komen voor extra hulp, 
vergrotingen e.d. 
School signaleert dyslectische kenmerken en adviseren ouders extra te (blijven) oefenen omdat dit 
resultaat oplevert. Het kind komt niet in aanmerking voor extra maatregelen. Wel van belang is dat 
ouders in het VO alert zijn op dyslexie. 
 
9. Spraak- taalproblematiek 
 
Marimba en de Koninklijke Aurisgroep hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om 
leerlingen met spraak-, taal- en communicatieproblemen eerder te signaleren en beter te kunnen 
begeleiden.  
Er is gestart met de signalering in de kleuterbouw. Leerlingen die mogelijk wat moeite zouden 
kunnen hebben met taal, spraak of communicatie worden besproken met de intern begeleider van 
De Duif en de ambulant begeleider van Auris. Er wordt gekeken welke gegevens er op het gebied van 
spraak en taal waren en of er aanvullende gegevens nodig zijn. Voor sommige leerlingen wordt er 
een zorgplan opgesteld, waarin beschreven wordt hoe de leerlingen extra begeleid worden op dit 
gebied. Deze zorgplannen worden met de ouders van de betreffende leerlingen besproken.  
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10. Zitten blijven? 
 
Mocht bij structurele leerproblemen blijken dat uw kind voor een bepaald vak of onderdeel niet 
verder kan, dan stellen we in overleg met u een aangepast lesprogramma samen. Dit noemen wij een 
individuele leerlijn. Daarmee kan uw kind toch overgaan. Als een kind echter over de gehele linie zó 
achterblijft dat de aansluiting met het volgende leerjaar wordt gemist, dan behoort het blijven zitten 
(doubleren) tot een van de mogelijkheden. Wel moet duidelijk zijn dat het blijven zitten (doubleren) 
een reële kans van slagen heeft. Uiteraard worden de ouders/verzorgers in zo´n situatie tijdig 
geïnformeerd. 
 
Een leerling kan een verlengd kleuterjaar krijgen of kan blijven zitten (doubleren) wanneer de 
leerling: 

• Nog niet aan de leervoorwaarden voor groep 3 voldoet. 

• Aantoonbare leerachterstand heeft van tenminste 8 maanden op 2 of meer leergebieden. 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling achterblijft op het gebied van inzet, werkhouding, tempo, 

taakgerichtheid, concentratie, zelfstandigheid en welbevinden van de leerling. 

 

De school streeft ernaar in goed overleg en met de instemming van ouders/verzorgers een besluit te 
nemen. De uiteindelijk beslissing wordt door de school genomen. 
Als een kind één of meer keer is blijven zitten kan het met groep 7 van school. Dit doen we alleen als 
het zinvol is, dus als een groep 8 jaar niets meer zal toevoegen. 
Het in groep 7 of 8, op wens van ouders, laten doubleren van leerlingen voor een gunstiger 
schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs is niet aan de orde. 
 
11. Onderwijscollectief vpr 
 
11.1 Passend onderwijs 
 
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. 
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. 
Onze school is aangesloten bij het Onderwijscollectief VPR.  
 
11.2 Zorgplicht 
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de 
ouders onderzoekt of de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden. Als 
blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar een passende 
plaats te zoeken.  
 
11.3 Ondersteuningsprofiel  
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. 
De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op school inzien. In dit 
profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke 
mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste 
ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit 
betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats 
gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking 
en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.  
 
11.4 Zorgteam 
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze 
school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de 
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leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern 
begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern 
begeleider.  
Onze school heeft een zorgteam. In dit zorgteam zitten de intern begeleider, de 
schoolmaatschappelijk werker en de orthopedagoog/ schoolbegeleider van de school. De 
schoolleider is betrokken en sluit aan wanneer de situatie daarom vraagt. Als de situatie rondom een 
leerling daar aanleiding toegeeft, zal de leerling in het zorgteam besproken worden.  
 
Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. 
We willen alle leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en 
ondersteunen.  
Om deze reden werken we samen met andere scholen en met externe deskundigen in onze eigen 
woonplaats en in de regio. We hebben immers niet alle kennis zelf in huis.  
Om dit goed te organiseren, is met andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs op Voorne 
Putten Rozenburg het onderwijscollectief VPR opgericht.  
Binnen het samenwerkingsverband werken bijna 70 scholen samen aan 
verbetering van de ondersteuning aan leerlingen. Deze scholen zijn niet 
alleen de reguliere basisscholen, maar ook de scholen voor speciaal (basis)onderwijs. 
Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er volgens ons een goede oplossing te 
vinden. Scholen kunnen binnen hun interne structuur met het schoolondersteuningsteam al veel 
voor kinderen betekenen. Ze kunnen met hun hulpvraag een beroep doen op het onderwijscollectief 
VPR en/of op het Centrum voor Jeugd en Gezin die de benodigde expertise voor school en gezin 
kunnen leveren.  
Is er nieuw perspectief noodzakelijk op de eigen school, is er een andere basisschool in de buurt 
nodig of een school voor speciaal (basis)onderwijs, dan kan er een HIA-traject worden gestart 
(Handelingsgericht Integraal Arrangeren). Een trajectbegeleider namens het samenwerkingsverband 
leidt het traject samen met ouders, school en externen om voor het kind het best passende 
arrangement te realiseren.  
Voor meer informatie over HIA zijn brochures beschikbaar op school.  
Raadpleeg de website van het onderwijscollectief voor meer informatie: 
www.onderwijscollectiefvpr.nl 
 
11.5 SISA 
SISA is een afkorting voor: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor Signaleren en 
Samenwerken).  
Het SISA-signaleringssysteem zorgt ervoor dat jongeren in de Stadsregio  
Rotterdam die hulp nodig hebben worden gemeld in een computersysteem. 
Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders 
daarbij te helpen kan het gebeuren dat er meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het 
belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen 
dat de ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking 
met elkaar beter verlopen zodat ze de juiste resultaten behalen.  
Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden  

aan hetzelfde kind. Sinds 1 augustus 2010 is CBS Marimba aangesloten op het SISA 
signaleringssysteem.  

11.5.1 Wat betekent SISA voor u?  
Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de 
instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar gaan 
samenwerken zodat u verzekerd bent van de beste hulp. Wat belangrijk is om te weten is dat in SISA 
alleen is opgenomen dat u bekend bent bij een organisatie, maar niet waarom.  
 

http://www.onderwijscollectiefvpr.nl/
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11.5.3 Privacy in SISA  
Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
SISA heeft ook een privacyreglement dus met de gegevens van de jongeren wordt zeer zorgvuldig 
omgegaan.  
 
11.5.4 Wie doen er mee?  
SISA is de schakel tussen een groot aantal partners op het gebied van  
Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.  
Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan SISA? Kijk dan op 
www.sisa.rotterdam.nl  
 
 
 
12. Kinderziekten 
Wanneer leerlingen besmettelijke kinderziekten hebben worden de richtlijnen van het RIVM en/of de 
GGD gevolgd. Op school is een naslagwerk waarin deze ziekten beschreven zijn en het eventuele 
handelen door de school. Op de site van het RIVM is ook na te lezen hoe te handelen: 
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten of download de KIDDI app in de appstore. 
 
 
12.1 Corona 
 
Marimba volgt de landelijke maatregelen en richtlijnen die afgegeven worden door het rijk n.a.v. het 
advies van het OMT. Maatregelen worden ten alle tijden via social schools met ouders gedeeld en de 
afspraken voor het team zijn terug te vinden in de meest actuele kwaliteitskaart. Een veilige school is 
ook een school die hier strikt en duidelijk beleid op voert 
 
13 Schoolmaatschappelijk werk 
 
Als je als ouders vragen hebt over je kind en graag in contact wilt komen met de 
schoolmaatschappelijk werker, kun je je op verschillende manieren aanmelden: 

• Door als ouder zelf contact op te nemen met de schoolmaatschappelijk werker; 

• Vragen of de schoolmaatschappelijk werker contact met jullie als ouders wil 

opnemen. Dit kun je vragen bij de leerkracht of intern begeleider van de school van je kind. 

• Daarnaast kan in gesprek met een leerkracht of Intern Begeleider naar voren komen dat jullie 

een vraag hebben waarbij het schoolmaatschappelijk werk (SMW) kan ondersteunen. Deze 

verwijst jullie dan door. 

Wat kun je van de schoolmaatschappelijk werker verwachten? 
Het eerste gesprek, het intakegesprek, voert de schoolmaatschappelijk werker altijd met de ouders, 
ook als het kind de hulpvraag heeft. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of: 
Jullie als ouders jullie kind zelf kunnen ondersteunen bij zijn/haar hulpvraag. 
De schoolmaatschappelijk werker een aantal gesprekken met jouw/jullie kind gaat voeren. 
 
Tijdens dit intakegesprek maken we doelen die we aan het eind van het traject bereikt willen 
hebben. Deze maken we samen en de doelen kunnen altijd aangevuld of veranderd worden. 
 
Na elk gesprek wordt er een (kort) verslag geschreven over het gesprek, door de 
schoolmaatschappelijk werker of door jullie als ouders. 

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten


   

 

 34 

Er wordt ook een verslag gemaakt als er een gesprek is geweest met jullie kind. Op deze manier 
weten jullie wat er is besproken en kun je het er thuis met jullie kind over hebben. 
 
Als na een aantal gesprekken blijkt dat SMW niet de geschikte hulp kan bieden, denkt de 
schoolmaatschappelijk werker met jullie mee en zal jullie helpen bij de verwijzing. Hij/zij kan 
bijvoorbeeld helpen bij het doen van een aanvraag en meegaan naar een gesprek met de 
indicatiesteller. Een indicatiesteller denkt mee welke hulpverleningsinstantie het meest passend is 
voor jullie hulpvraag. 
 
Als jullie vinden dat jullie voldoende geholpen, wordt de ondersteuning van het SMW afgesloten. Het 
doel van SMW is om kortdurende hulpverlening te bieden, maar het SMW zal het contact niet ineens 
afsluiten als de hulp langer nodig is. 
 
Ga voor meer informatie naar www.kwadraad.nl 
 
Schoolmaatschappelijk werker op Marimba is Corina van der Wekken. 
 
14. Jeugdgezondheidszorg 
 

14.1 Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit 
Aan de school van uw kind is een jeugdverpleegkundige, jeugdarts en 
doktersassistente van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. Daarnaast 
ziet hij/zij u en uw kind een aantal keer op school en op het CJG. Bijvoorbeeld 
tijdens een gesprek of bij een groepsvoorlichting in de klas.  
 
14.2 Groep 2: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen 
voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen 
en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.  
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. 
Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de 
uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. 
Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze 
afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind 
dagelijks ziet.  
 
14.3 Groep 6: meten en wegen 
Kinderen die in groep 6 zitten worden op school door de jeugdverpleegkundige gemeten en 
gewogen. Dit wordt gedaan om afwijkingen in groei en gewicht, zoals over- of ondergewicht, op te 
sporen. Een aantal weken van tevoren ontvangt u een aankondigingsbrief.  
Na het onderzoek krijgt uw kind een brief mee waarin de resultaten van de metingen staan. Wanneer 
het nodig is nemen wij contact met u op voor een doorverwijzing.  
 
14.4 9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de Dtp-prik tegen difterie, 
tetanus en polio en de Bmr-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een 
uitnodiging om met uw kind langs te komen.  
 
14.5 Groep 7: groepsvoorlichting 
In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas. De 
leerkracht is hierbij aanwezig. Het onderwerp van de groepsvoorlichting wordt in overleg met de 

https://www.kwadraad.nl/privacy-en-werkwijze/werkwijzen/schoolmaatschappelijk-werk-smw/
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school gekozen. Voorbeelden zijn gezonde voeding, beweging, puberteit of alcohol en drugs. U 
ontvangt vooraf een brief waarin het onderwerp staat aangegeven. 
Vragen? 
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige/ jeugdarts die aan de school 
van uw kind verbonden is: CJG Nissewaard, telefoonnummer: 0181 - 23 71 00,   
e-mail: cjgnissewaard@cjgrijnmond.nl 
 
14.6 Alles onder één dak 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en 
professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u 
het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en 
ondersteuning. 
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere 
deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. 
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website 
www.cjgnissewaard.nl 
 
 
15. Ouders en de Marimba 
Als team van de Marimba hechten wij grote waarde aan het contact met u,  
de ouder(s) en/of verzorger(s). Een goede relatie tussen thuis en school is  
belangrijk voor de optimale ontwikkeling van uw zoon of dochter. Wij proberen u daarom zo goed 
mogelijk te informeren over het wel en wee van uw kind op onze school. Daarnaast houden wij u op 
de hoogte van gebeurtenissen en activiteiten in de school door middel van onze berichten op social 
schools en onze website. 

15.1 Startgesprek  
Aan het begin van het schooljaar of wanneer leerlingen later instromen is er in alle groepen een 
startgesprek. Tijdens dit gesprek wil de leerkracht van u als ouders horen hoe we het beste met 
uw kind rekening kunnen houden op school. Via social schools ontvangt u ook het 
informatieboekje met informatie over de groep waar uw kind zit, 
 
Eén keer per maand is er de inloopochtend, waarbij u samen met uw kind het werk kunt bekijken en 
bespreken.  
 
15.2 De Marimba digitaal 
Het gehele schooljaar is op social schools, een communicatietool voor ouder/ verzorgers, te volgen 
wat de kinderen in de groep beleven. Dit kan variëren van werk maken, thema, feest tot excursies. 
Als leerkracht of school kun je ouders & betrokkenen gemakkelijk op de hoogte houden binnen een 
afgesloten & veilige omgeving. Social schools is een afgeschermde omgeving, passend binnen de 
nieuwe privacy- wet. Bij de start op Marimba en aan het begin van een nieuw jaar krijgt u een 
uitnodiging of wordt u doorgezet naar de nieuwe groep.  
 
15.3 Voortgangsgesprekken 
Tenminste twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om de vorderingen van uw kind te bespreken 
tijdens de voortgangsgesprekken. Na afloop van het gesprek krijgt u het portfolio dat de leerkracht 
samen met uw kind heeft samengesteld en besproken, mee naar huis. Inschrijven voor de 
gesprekken gaat via social schools 
 
15.4 Een gesprek tussendoor 
Als u behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht, dan maken wij daar altijd ruimte voor na 
schooltijd.  

mailto:cjgnissewaard@cjgrijnmond.nl
http://www.cjgnissewaard.nl/
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Wij vinden het fijn als u van tevoren een afspraak maakt. Met vragen kunt u ook bij de directie 
terecht.  
 
15.5 De medezeggenschapraad 
 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 leden: drie personeelsleden en drie ouders. De leden 
worden gekozen voor een periode van drie jaar. De MR vergadert vier tot vijf keer per jaar. De raad 
komt op voor de belangen van alle ouders, kinderen en medewerkers van Marimba.  
Sinds enkele jaren is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. Deze 
raad bestaat uit een vertegenwoordiging van de medezeggenschapsraden van de negen scholen 
binnen de Vereniging. Daar waar de MR zich bezighoudt met de specifieke zaken binnen de school, 
heeft de GMR te vooral te maken met bestuurlijke onderwerpen, die alle scholen aangaan. 
De MR kan haar taak alleen goed uitvoeren als zij ondersteuning krijgt van ouders. Dus heeft u 
suggesties, wensen of klachten? Schroom niet bij de MR aan te kloppen. 
mr@marimba- nissewijs.nl 
 
 
 
15.6 Activiteitencommissie en ouderhulp 
Onze school kan niet zonder ouders. Het is voor ons onderwijs van groot belang dat u als ouder actief 
betrokken wil zijn bij het schoolgaande leven van uw kind. Voor de organisatie van onze activiteiten 
is de hulp van u als ouder onmisbaar. Jaarlijks zijn ouders betrokken bij sportactiviteiten, excursies en 
allerhande vieringen en projecten.  
De leerkrachten coördineren met behulp van de ouders uit de activiteitencommissie leerzame, leuke 
en feestelijke activiteiten. Vaak hebben we ook extra ouders nodig. Deze vraag zetten we dan uit op 
social schools en zo kunt zich dan ook bijvoorbeeld eenmalig inschrijven. 
 
15.7 Als u klachten heeft 
 
Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook 
op onze scholen. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. 
Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene 
om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen.  
Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind 
luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.  
 
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, 
dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de intern contactpersoon van de school. De 
contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u 
eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de 
klachtprocedure. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van 
buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.  
 
Mocht de kwestie na overleg voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u 
uw klacht neerleggen bij de bestuurder van VCPO Spijkenisse. Op grond van de klachtenregeling staat 
het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), 
waarbij VCPO Spijkenisse is aangesloten. Het beleid van de LKC is er evenwel op gericht dat klachten 
zoveel mogelijk binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. In het kader van dit beleid 
verwijst de LKC zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de 
organisatie terug teneinde te bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden 
bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen.  
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Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de LKC de klacht uiteraard in 
behandeling. Gelet op het beleid van de commissie geven wij u dringend in overweging een klacht in 
eerste instantie op te lossen op schoolniveau en - indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende 
uitkomst - de zaak voor te leggen aan de bestuurder van VCPO Spijkenisse.  
 
Intern contactpersoon:  
Wanda Sader 
Mirjam van Hout 
 
Het adres van de directeur-bestuurder van VCPO Spijkenisse (vanaf 1-1-2023 Nissewijs) is:  
De heer M. Groeneveld 
Anne Frankstraat 26 
3207 GA Spijkenisse 
T: 0181-629298 
E: m.groeneveld@nissewijs.nl 
 
Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de 
school of de bestuurder van VCPO Spijkenisse hiervan in kennis te stellen.  
Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur (Inspectie van het Onderwijs), T: 
0900-1113111.  
Externe vertrouwenspersoon 
De heer J. Meijboom en mevrouw E. Rietveld zijn de externe vertrouwenspersonen van VCPO 
Spijkenisse. Zij zijn bereikbaar op T: 010-4071599 of E: evp@cedgroep.nl .  
Mocht u toch meteen een officiële klacht willen indienen, dan kunt u contact opnemen met: 
 
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs  
t.a.v. het ambtelijk secretariaat  
Postbus 82324  
2508 EH Den Haag  
t 070 386 16 97  
e INFO@KLACHTENCOMMISSIE.ORG  
i [http://www.gcbo.nl%20/] www.GCBO.nl   
 
De meest gebruikte klachtenroute 
De meest gebruikelijke klachtroute is aangegeven, maar de klager beslist over de te volgen route en 
wie hij aanspreekt.  
De (interne) contactpersoon kan in een vroeg stadium worden aangesproken als wegwijzer. Klager 
beslist over de te volgen route, behalve bij route 4, waarbij voor personeelsleden de meldplicht geldt 
en voor het bestuur/bestuurder (= bevoegd gezag) de aangifteplicht. 
NB.  Voor de route van een arbeidsgeschil geldt geen van deze klachtroutes, maar een 
geschillenregeling. 
 

1 2 3 4 

Klachten van  
onderwijskundige aard  
zoals: 
- methode 
- aanpassing 
programma 

Klachten van  
school 
organisatorische aard 
of over kwaliteit van 
het onderwijs 
zoals: 
- vakanties 

Klachten over 
ongewenst gedrag 
zoals: 
- agressie 
- geweld 
- racisme 
- discriminatie 

Klachten over: 
- geweld 
- (een vermoeden van) 
een seksueel misdrijf 
- seksuele intimidatie 
- racisme 
- discriminatie 

mailto:evp@cedgroep.nl
mailto:info@klachtencommissie.org
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- toetsing en 
beoordeling 
 

- vrije dagen 
- schoolbijdrage 
- inzetten extra hulp 
- communicatie 

- pesten 
- seksueel 
overschrijdend gedrag 

 
Meldcode huiselijk 
geweld 
 
Aangifteplicht 

Gesprek met 
leerkracht 

 Gesprek met 
leerkracht 

 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met lid OT 

Gesprek met  
lid OT 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met lid OT 

Melding aan bevoegd 
gezag: schoolleider 
Informeren 
slachtoffer/ klager 
(ouders) en 
aangeklaagde 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met/klacht bij  
schoolleider 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met/klacht bij  
schoolleider 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met/klacht bij  
schoolleider 

Eventueel gesprek met 
interne 
contactpersoon 
(eerste opvang; 
melden 
bibestuur/bestuurder 
en doorverwijzen naar 
externe 
vertrouwenspersoon) 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met interne 
contactpersoon 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met interne 
contactpersoon en/of 
klachtmelding(!) bij 
onderwijsinspecteur 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met interne 
contactpersoon 

Eventueel gesprek met 
externe 
vertrouwenspersoon. 
Bestuur/bestuurder is 
verplicht tot 
consultatie van 
Vertrouwens- 
inspecteur 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met externe 
vertrouwenspersoon 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met externe 
vertrouwenspersoon 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
gesprek met externe 
vertrouwenspersoon 

Aangifte bij 
justitie/politie 
(door bevoegd gezag 
indien het vermoeden 
een personeelslid 
betreft) 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
klacht indienen bij 
klachtencommissie 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
klacht indienen bij 
klachtencommissie 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
klacht indienen bij 
klachtencommissie 

Indien geen 
bevredigend resultaat: 
klacht indienen bij 
klachtencommissie  

Mogelijkheid tot het 
volgen van een 
juridisch traject 

Mogelijkheid tot het 
volgen van een 
juridisch traject 

Mogelijkheid tot het 
volgen van een 
juridisch traject 

Mogelijkheid tot het 
volgen van een 
juridisch traject 
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16. CBS Marimba op stap 
 
16.1 Kamp en schoolreis 
Elk jaar gaan we met groep 8 drie dagen op kamp. De bestemming is wisselend.  
Daarnaast gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Waar we naar toe gaan is nog niet bekend 
en blijft dus nog even een verrassing. De kleuters blijven op school en hebben daar een feestelijke 
“schoolreisdag”. 
 
16.2 Excursies 
Alle groepen maken soms een excursie die past bij wat ze op dat moment in de groep 
behandelen. 
Dit kan variëren van een bezoek aan de kinderboerderij, bakkerij of een museum of workshop. 
Vanuit de ABN Amro foundation krijgen we vaak excursies kosteloos aangeboden. 
 
16.3 Bibliotheek 
Op beide locaties hebben we een “Bieb op school”. Kinderen kunnen zo dicht bij school boeken lenen 
en ruilen. Ook zijn er regelmatig lessen rondom boeken en voorlezen. De boekenweek wordt altijd 
uitgebreid gevierd op Marimba. 
 
16.4 Concerten en voorstellingen 
S.K.C. “De Stoep” organiseert jaarlijks voor diverse groepen schoolconcerten en voorstellingen. Deze 
worden zoveel mogelijk bezocht. Informatie hierover ontvangt u via de nieuwsbrief en website 
 
16.5 Buitenschoolse sportactiviteiten 
Hieronder vindt u diverse sportactiviteiten die in de loop van het schooljaar worden georganiseerd 
en waar onze school o.l.v. de hulpouders aan meedoet. 
 
Korfbal 
Korfbalvereniging S.C. Olympia organiseert jaarlijks een schoolkorfbal-toernooi voor de basisscholen. 
Bij voldoende animo doen wij hieraan met één of meerdere teams per groep mee. 
 
Sportdagen 
Door een commissie van vakleerkrachten worden ieder jaar sportdagen georganiseerd voor de 
groepen 7 en 8. 
Groep 7 neemt deel aan de atletiek dag, waarvoor de kinderen een diploma ontvangen.  
Voor groep 8 zijn er Dodge bal- en slagbalwedstrijden. Vooral tijdens de atletiek dag is hulp van 
ouders nodig.  
 
 
 
 
Diversen 
Naast de bovenvermelde activiteiten, waar we als school vast aan meedoen, komen er ieder jaar 
uitnodigingen binnen voor bijvoorbeeld een kerstvoetbaltoernooi, basketbal, koningsspelen enz. We 
bekijken per activiteit of er voldoende animo is bij ouders en leerlingen. 
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17 Leerplicht  

Drie jaar 

 
Nieuwe leerlingen voor groep 1 mogen gedurende zes dagdelen komen kennismaken.  
Dit mag als uw kind 3 jaar en tien maanden is.  

Vier jaar 

 
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Op Marimba beginnen de kinderen meteen de dag 
na hun vierde verjaardag. 

Vijf jaar 

 
De leerplicht begint formeel op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw 
kind vijf jaar is geworden. In bijzondere omstandigheden mag u uw zoon of dochter tot de zesde 
verjaardag vijf uur per week thuishouden.  
Met het oog op de ontwikkeling van uw kind en de continuïteit van het onderwijs adviseren we dat 
niet te doen.  

Ziek 

 
Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, verwachten wij dat u ons dat dezelfde dag nog 
meldt. Het liefst voor 8.15 uur. Dit om ongerustheid of spijbelen te voorkomen. Dit kan telefonisch of 
via een ziekmelding op Social Schools.  
Wanneer een leerling door ziekte langere tijd van school wegblijft, blijven wij graag op de hoogte van 
het verloop. Natuurlijk zullen wij ook zelf geregeld informeren hoe het ermee staat. 

Verlof 
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Alleen in zeer bijzondere gevallen (de wet zegt: 'gewichtige omstandigheden') kunnen leerlingen 
buiten de vakantieregeling om vrij krijgen. Bijvoorbeeld als u zelf door de specifieke aard van uw 
werk genoodzaakt bent buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Wij mogen uw kind pas vrij 
geven nadat we in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van uw werkgever. Indien het verlof 
langer dan tien schooldagen duurt of wanneer er twijfel is bij de reden van het verzoek, wordt de 
leerplichtambtenaar om advies ofwel toestemming gevraagd. Overigens gaan alle verzoeken 
uiteindelijk naar deze ambtenaar, die erop toeziet of de school de leerplichtregels naleeft. Het is niet 
toegestaan dat een leerling de eerste weken van een nieuw schooljaar verzuimt door vakantie. De 
exacte richtlijnen kunt u op school krijgen. 
Ouders, die een afwijzing hebben gekregen voor een verlofaanvraag kunnen in beroep.  Hiervoor is 
een formulier op school aanwezig. Natuurlijk zijn er omstandigheden zoals een bruiloft of begrafenis 
waardoor uw kind niet naar school kan. Wij horen dat graag van tevoren. Voor alle soorten van 
verlofaanvragen zijn op school standaardformulieren aanwezig. 

Vrijstelling 

Onder bepaalde omstandigheden kan er door de school vrijstelling worden gegeven voor bepaalde 

onderwijsactiviteiten. Verzoeken voor vrijstelling dient u schriftelijk bij de directie van school in te 

dienen. Regels omtrent leerplicht liggen op school ter inzage. 

Na mogelijke vrijstelling zal in onderling overleg worden bepaald welke activiteiten in de plaats zullen 

treden van de activiteiten waaraan de leerling niet deelneemt. 

Leerplichtambtenaren 

 
De gemeente heeft leerplichtambtenaren aangesteld die controleren of u en ook de school de 
leerplichtregels naleven. Op school is op aanvraag het boekje “Leidraad voor leerplicht en 
schoolverzuim “ter inzage beschikbaar. 

Ministerie 

 
Door de school wordt een dagelijks overzicht gemaakt van alle afwezige leerlingen. Daarop wordt 
eveneens aangegeven in hoeverre het verzuim wettig/ onwettig is. Dit overzicht wordt aan het einde 
van het jaar naar het ministerie verstuurd. 

Inspectie van het Onderwijs 

 
Het beleid van de overheid is erop gericht dat alle vragen betreffende onderwijs via één loket 
binnenkomen:  
postbus 51 Postbus 20002      
2500 EA Den Haag   
Telefoon: 088-6696060 (gratis) Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 21 .00 uur.  
Inspectie van het onderwijs is ook bereikbaar via:  info@owinsp.nl en via: www.onderwijsinspectie.nl 
 
 
 
Wat doet Marimba als een leerkracht afwezig is 
 
Wanneer er een groepsleerkracht ziek of om andere redenen afwezig is, kunnen we een beroep doen 

op invalleerkrachten. Zijn deze niet beschikbaar, dan worden op zulke momenten de kinderen van de 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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betreffende groep opgedeeld over de andere groepen of worden leerkrachten of een leraar 

ondersteuner of onderwijsassistent, die op dat moment niet voor de klas staan, ingezet.  

Als dit niet lukt dan worden de leerlingen naar huis gestuurd. Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke 

situaties. Er zal altijd opvang geregeld worden voor ouders die thuis geen opvang kunnen verzorgen. 

De schoolleiding vervangt, wegens ander werkzaamheden, niet bij afwezigheid van de leerkracht.  

 
 
18. Marimba in de praktijk 
 
18.1 Schoolregels 
 

• We lopen rustig op de gang 

• We luisteren naar elkaar en naar de juf 

• We wachten op onze beurt 

• We zijn rustig in de kring 

• We letten op onszelf en op elkaar 

• We delen het speelgoed en de materialen 

• We zijn vriendelijk voor elkaar 
 
Afspraken 

• Tien minuten voor schooltijd gaat de deur open en kun je rustig naar binnen komen, even 
met elkaar kletsen en je spulletjes wegleggen.  

• Veeg je voeten bij binnenkomst. Behandel de schoolspullen zoals het moet en ruim alles op 
waar het hoort. 

• Ruim na de les de gebruikte spullen netjes op, zo houden we met elkaar de school netjes. 

• Na het melk drinken maken we de pakjes plat en doen we ze in de prullenbak. 

• Alleen teamleden mogen in de magazijnen komen. 

• Tijdens de lessen zorgen we ervoor dat iedereen ongestoord kan werken. 

• Voor de gymlessen heb je sportkleding en sportschoenen nodig. 

• Kun je niet aan de gymles meedoen, dan melden de ouders dit aan de leerkracht via een 
bericht op social schools. 

 
Pleinafspraken 

• We blijven tijdens de pauze op het schoolplein. 

• Het speelmateriaal wordt alleen in de pauzes gebruikt. 

• Er wordt alleen met een zachte bal gevoetbald. 

• Op het plein lopen kinderen (en ouders) met de fiets aan de hand. 
 
Fietsen en huisdieren 

• Kinderen die buiten of aan de rand van de wijken Sterrenkwartier en Groenewoud wonen, 
mogen op de fiets naar school komen. De kinderen die om bepaalde redenen (bezoek arts, 
sportdag, e.d.) met de fiets moeten kunnen dit doen. Tegen alle andere kinderen zeggen wij: 
Laat je fiets thuis. We houden anders te weinig speelruimte over op het plein. 

• De fietsen worden, op de hiervoor bestemde plaatsen geplaatst. 

• Honden mogen niet op het plein of in de school komen, dit is een gemeentelijke verordening 
 
18.2 Parkeren voor de school 
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Om ervoor te zorgen dat het verkeer niet wordt gestremd en om de kinderen de ruimte te geven bij 
het uitgaan van de school, willen we u vriendelijk vragen uw auto te parkeren op de daarvoor 
bestemde plekken en niet voor het hek van de school.  
 
18.3 Te laat komen – zie ook document “verzuimbeleid Marimba” 
Iedere leerling behoort op tijd op school te zijn. De leerkracht noteert naast absenten ook de 
leerlingen die te laat zijn. Wanneer het te laat komen zich herhaalt vinden de volgende stappen 
plaats: 
Fase 1: Onderzoeken waarom het kind steeds te laat komt: In de onder- en  
                       middenbouw neemt de leerkracht persoonlijk contact op met de   
                       ouders.  

                       In de bovenbouw gaat de leerkracht eerst met het kind in gesprek.  
                       Er worden afspraken gemaakt. 

Fase 2: Kind blijft te laat komen: Schoolleiding neemt contact op met de ouders om in  
                       gesprek te gaan.  

Fase 3: Kind blijft te laat komen en afspraken worden niet nagekomen: Er wordt  
                       melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en ouders worden daarvan op de  
                       hoogte gesteld. 

 

18.4 Beleid bij weglopen leerlingen 
Wanneer een leerling zonder toestemming het gebouw verlaat, is de leerkracht niet 
verantwoordelijk voor de leerling die zich buiten het gebouw bevindt. De leerkracht dient echter wel 
binnen zijn of haar mogelijkheden er alles aan te doen om te voorkomen dat de leerling het gebouw 
verlaat. Het toespreken van de leerling en het terugleiden onder ‘zachte dwang’ is gebruikelijk. Let bij 
het laatste wel op, dat het de voorkeur heeft om de leerling bij zijn of haar hand te pakken. Ook zal 
er in de praktijk enig onderscheid zijn tussen onder- en midden- bovenbouw leerlingen. Zeker in de 
groep 1 en 2 is het oppakken van een kleuter niet vreemd. Dat een leerkracht zijn of haar klas niet 
verlaat om achter een leerling aan te gaan kan hem of haar niet kwalijk worden genomen, daar de 
leerkracht een verantwoordelijkheid heeft naar de groep. Veiligheid voor de groep gaat altijd voor de 
veiligheid van het individu. Van de leerkracht wordt wel verwacht dat hij of zij eventueel ambulant 
personeel waarschuwt, zodat deze een poging kunnen wagen om de betreffende leerling weer in de 
school te krijgen. 
Indien de leerling zonder toestemming het gebouw heeft verlaten en het is niet gelukt om hem of 
haar te overreden om terug te keren, dan worden de ouders/verzorgers zo snel mogelijk op de 
hoogte gesteld. Bij onbereikbaarheid van de ouders of door ouders opgegeven noodnummers, wordt 
de politie geïnformeerd. 
Hekken en deuren moeten altijd van binnen naar buiten geopend kunnen worden in verband met 
nood en of ontruiming. Daarom is het niet mogelijk om leerlingen binnen te houden door middel van 
afsluiting hekken en deuren. 

 
18.5 Verjaardagen 
Als uw kind jarig is en trakteert, heeft bij ons iets hartigs de voorkeur. De leerkrachten zullen u 
dankbaar zijn als u voor hen wat de traktatie betreft, geen uitzondering maakt. Trakteren wordt in de 
eigen klas gedaan. Bij de kleutergroepen bent u bij het verjaardag vieren van harte welkom om 
eventueel foto´s te maken. Bij het rondgaan van de andere klassen wordt alleen de leerkracht 
getrakteerd. In sommige groepen zitten kinderen, die een dieet moeten volgen of geen kleur- of 
smaakstoffen mogen hebben. Het zou fijn zijn als u daar rekening mee wilt houden. De 
groepsleerkracht kan u verder informeren. 
Het zou ook heel prettig zijn wanneer de uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje buiten school 
worden uitgedeeld, dit om teleurstelling bij andere kinderen te voorkomen. 
Als er familieleden jarig zijn, kunnen kleuters cadeautjes maken in de wenshoek.  
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18.6 Kleding  
Om te voorkomen dat de kinderen verkeerde jassen, mutsen, dassen en laarzen meenemen, is het 
zeer aan te bevelen dat de ouders kleding en schoeisel voorzien van de naam van hun kind.  
Mocht u ondanks de genoemde voorzorgsmaatregelen toch iets kwijt zijn geraakt, dan kunt u altijd 
de school bellen of even komen kijken. Twee keer per jaar tonen we via social schools alle gevonden 
voorwerpen en kunt u reageren. 
 
18.7 Kleding voor groep 1 en 2 
Bij de gymles is het handig dat kinderen zichzelf zoveel mogelijk aan- en uitkleden. Denkt u dus aan 

gemakkelijke kleding en schoeisel. Zo kunnen we samen de zelfstandigheid van uw kind bevorderen.  

Wilt u de kinderen gym- of balletschoentjes en gymkleding meegeven naar school? 

 

18.8 Gymregels voor groep 3 tot en met 8 
Wilt u ten aanzien van gym op de volgende zaken letten: 

• Gymschoenen: stevige schoenen, die alleen binnengedragen worden. 

• Meisjes: gympakje of gymbroekje met shirt; jongens: gymbroek met shirt. 

Er wordt niet gegeten en gedronken van en naar de gymles en tijdens het omkleden. 

Er wordt rustig gelopen naar de gym op een wijze dat alle leerlingen door de begeleider gezien 

kunnen worden. 

Kinderen die te laat komen worden niet alsnog naar de gym gestuurd maar blijven onder toezicht op 

school. 

Kinderen zonder gymkleding of met een blessure gaan niet mee naar de gym, maar blijven onder 

toezicht op school. 

Kinderen met een blessure hoeven niet mee te gymmen als er een briefje van ouder/verzorger wordt 

getoond. 

Als je op school bent en je hebt geen blessure, dan ben je ook in staat om deel te nemen aan de 

gymles. 

Op basis van verantwoorde overwegingen kan de leerkracht afwijken van de regel. 

Zoals wel bekend is, kan sporten met sieraden gevaarlijk zijn. Kettinkjes en oorbellen kunnen ergens 

achter blijven haken. De sieraden kunnen door het sporten gaan knellen. Soms gaan ze tijdens het 

sporten kapot. Daarom worden ze vóór de gymles afgedaan. Alleen kleine oorknopjes kunnen in 

blijven. Helaas raken sieraden of horloges soms ook kwijt of gaan stuk. Ons verzoek aan ouders en 

kinderen om op de dag dat er gymles is, sieraden en horloges zoveel mogelijk thuis te laten. De 

school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van sieraden en 

dergelijke. 

 
 
18.9 Hoofdluis 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, 
kan deze besmetting van de ene naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo’n 
plaats. 
Wij zijn van mening dat zowel de school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met 
betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal 
voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt 
beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis 
en zo nodig te behandelen. 
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Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school gekozen voor een 
systematische aanpak. Dit houdt in dat de school, op het moment dat er weer hoofdluis gesignaleerd 
wordt, een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt.  
De AC  heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, na vakanties, alle leerlingen op school te 
controleren op hoofdluis. Tevens kan de AC ingeschakeld worden in periodes dat het 
hoofdluisprobleem wat actiever is. 
Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld 
worden maar zal de contactpersoon van de school telefonisch met u contact opnemen. 

 

In de jaarkalender staan de data van de luizencontrole. In principe is dit na elke vakantie. In corona 
tijd zullen er geen controles plaats vinden. 

Indien nodig kunnen ouders naar de GGD verwezen worden voor adviezen t.a.v. hoofdluisbestrijding 

en indien nodig kunnen kinderen naar huis gestuurd worden om zich te laten behandelen. 

 
 
18.10 Fotograaf 
Een keer per schooljaar komt de schoolfotograaf. In de jaarkalender staat wanneer. Alle kinderen 
gaan apart op de foto en samen met hun eventuele broertjes en zusjes die op school zitten of op 
school ingeschreven staan. 
 

 

19. Buitenschoolse opvang  
Voorschoolse en naschoolse opvang 
De scholen krijgen de plicht de voorschoolse en naschoolse opvang te organiseren tussen 7.30 uur en 
18.30 uur. 
Ouders die de wens hebben hun kind te laten opvangen, kunnen zich beroepen op deze plicht van de 
scholen. Een ouder die hierom vraagt, krijgt een voorstel van de school. 
Het gaat in ieder geval om opvang gedurende maximaal vijf dagen per week. Daarnaast dient er 
opvang te zijn op studiedagen en in de schoolvakanties. 
De scholen binnen de VCPO hebben besloten deze opvang niet zelf te gaan organiseren. Voor De 
Marimba betekent dat, dat er een samenwerking is aangegaan met Partou en vanaf zomer 2023 
Klein maar dapper. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst, teneinde een goede 
aansluiting te vinden tussen onderwijs en opvang. 
 
Welke zaken zijn er in deze overeenkomst geregeld? 
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en uitvoering van activiteiten buiten de schooltijden ligt bij 
de kinderopvang. 
De financiering, kwaliteit en uitvoering van de opvang vallen binnen het kader van de Wet op de 
Kinderopvang. U komt daardoor mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. 
Er dient afstemming plaats te vinden tussen de school en de kinderopvang in de wijk m.b.t. het 
jaarplan van de school (wanneer zijn de kinderen vrij en is er mogelijk behoefte aan opvang?) en het 
vervoer tussen de school en de opvang. 
 
Welke zaken regelt u zelf? 
U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang. 
Als uw kind reeds bij de kinderopvangorganisatie is ingeschreven hoeft u zich niet opnieuw aan te 
melden. 
Heeft u vragen of wensen omtrent de opvang, neemt u dan contact op met de directie van de school. 
Zij zal u kunnen informeren over de verschillende mogelijkheden. 
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Partou 
Graag stellen wij ons aan u voor. Uw school werkt samen met ons, wij zijn 
kinderopvang Partou. Wij bieden voor- en naschoolse opvang in Spijkenisse aan 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij vangen uw kind(eren) op in gewone schoolweken, 
maar ook tijdens schoolvakanties en studiedagen. Wij staan bekend om het bieden 
van meer dan opvang, dit komt onder andere door de vele activiteiten die wij organiseren.  
Na schooltijd halen wij uw kind op. Afhankelijk van de afstand tot onze buitenschoolse opvang 
gebeurt dit lopend of met vervoer.  
Heeft u interesse in opvang? Neem contact op met Partou. 

 

 
20. Privacy op Marimba 
 
20.1  Wat betekent de AVG voor onze school? 
 
Als school hebben wij uiteraard ook te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom privacy, te 
weten de AVG die per 25 mei 2018 ingegaan is. AVG staat voor Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de nadruk te liggen op de 
bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en uitbreiding van privacy rechten. Dat 
betekent ook meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot de omgang met 
persoonsgegevens. 
CBS Marimba wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de 
rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy 
risico’s te beperken. Dat proberen wij hieronder te doen. 
 
20.2  Wat schrijft de AVG voor? 
Essentieel in de AVG is een aantal zaken: 

• Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van 
leerlingen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens bewaren. 

• Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Voor het 
gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders nodig. 
Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit 
geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen die persoonsgegevens verwerken.  

• Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door personen die die gegevens niet 
nodig hebben.  

 
Op CBS Marimba zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een 
datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken. 
Wij hebben hier een datalek protocol voor. 
In het privacyreglement van de VCPO is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en 
wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement wordt in het schooljaar 2018-2019 met 
instemming van de GMR vastgesteld en is dan te vinden op www.vcpo-spijkenisse.nl.   
 
20.3  Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 
onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van 
ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend 
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).   
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys.  

http://www.vcpo-spijkenisse.nl/
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Dit programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van VCPO 
Spijkenisse die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden. In de privacyverklaring op de website van de VCPO kunt u lezen welke gegevens wij 
verzamelen. Deze gegevens worden regelmatig geactualiseerd. 
 
 
20.4  Hoe zit het met digitale leermiddelen? 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met 
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die 
inlogt.   
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. 
De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een 
lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij het bestuur.  
 
20.5  Wanneer wisselen wij gegevens uit? 
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. 
Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming 
om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.   
 
20.6  Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van contactgegevens en gebruik van sociale 
media 
Jaarlijks vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het gebruik 
van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te 
wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.  
U mag deze toestemming altijd wijzigen. 
 
20.7  Foto’s en video’s maken en publiceren 
Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op school. U mag alleen uw eigen kind 
herkenbaar fotograferen. De directeur van de school mag het fotograferen op de school verbieden.  
Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals excursies of schoolreisjes kunnen 
er door ouders foto’s gemaakt worden. De school kan dit niet verbieden, maar vraagt ouders wel om 
hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.  
 
20.8  Social media 
 
Sociale media zoals: Instagram, Facebook, YouTube bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je 

trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van Marimba Van 

belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school 

en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te 

gaan.  

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de scholen en de gebruikers van 

sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met 

een positieve instelling benaderen. 

We vertrouwen erop dat onze medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen 

verantwoord om zullen gaan met sociale media. We hebben een protocol opgezet om eenieder die 

bij Marimba betrokken is, of zich daarbij betrokken voelt, daarvoor richtlijnen te geven. Dit protocol 

wordt op veel basisscholen gebruikt. Ook in de klas wordt lesgegeven in het omgaan met social 

media. Marimba kunt u vinden op facebook en op Instagram. 
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20.9  Mobiele telefoons 
 
De regel is dat de mobiele telefoons uit zijn, zo gauw je het plein van de school op komt.  Dit omdat 
een mobiel tegenwoordig meerdere functies heeft. Niet alleen bellen en muziek luisteren is een 
optie, maar ook foto’s en filmpjes maken. Dat laatste kan heel verkeerd uitpakken. Wij als team zijn 
ons ervan bewust dat een mobiele telefoon voor een aantal leerlingen niet meer weg te denken is. 
Echter zijn wij als school niet in staat om te controleren wie of wat gefilmd of gefotografeerd wordt 
en wat er daarna met de verkregen beelden gedaan wordt. Daarom willen we u, vooral in het belang 
van uw kind en andere leerlingen van de school, vragen om ervoor te zorgen dat u kind het liefst 
geen mobiele telefoon meeneemt naar school. Als u kind wel een telefoon meeneemt moet deze in 
school en op het schoolplein compleet uit zijn. Bovendien is de school niet aansprakelijk voor het 
zoek raken of kapotgaan van deze apparaten.  
Mochten er tijdens de lessen gebruik gemaakt worden van een mobiele telefoon, dan wordt dat 
apart aangegeven. Op dat moment maakt de mobiele telefoon deel van het lesprogramma en mag 
uitsluitend daarvoor gebruikt worden. 
Wanneer de mobiele telefoon zonder toestemming van de leerkracht in de school of op het plein 

gebruikt wordt, dan wordt de telefoon ingenomen. Aan het eind van de schooldag krijgt het kind zijn 

telefoon terug. Bij vermoeden van opnames, zowel beeld als geluid, die schade zouden kunnen 

toebrengen aan kind of school, wordt de ouder verzocht om op school de opnames samen met de 

betrokken leerkracht te bekijken. Desgewenst wordt door de leerkracht of schoolleiding verzocht de 

opnames te verwijderen. 

Voor alle duidelijkheid: In de school en op het plein gelden te alle tijden de schoolregels, dus ook na 

schooltijd. *Daar waar mobiele telefoon staat, worden ook andere beeld- en geluidsdragers bedoeld. 

 
 
 

 
 
 
21. Schoolverzekering 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel, vrijwilligers) verzekert. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 
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ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking geeft 
(bijvoorbeeld door een eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de 
dekking. 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als diegenen die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 
handelen (nalatigheid). 
Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten die vaak leiden tot misverstand. 

• De school of het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle 
schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft 
echter pas een vergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school moet 
dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, 
zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een 
bal tegen een bril wordt gegooid. De schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en 
wordt niet vergoed. 

• De school is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen - of als zij 
jonger zijn dan 14 jaar, de ouders – zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling 
die tijdens de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door 
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het 
is dus belangrijk dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. 

• Schadeformulieren dienen door de ouders/verzorgers rechtstreeks te worden              gevraagd en 
gemeld bij: 

Raetsheren van Orden B.V. 
T.a.v. afdeling Besturenraad 

                                     Postbus 1015 
                                                         1810 KA Alkmaar 

 

22. Schoolfondsbijdrage 
 

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Toch vragen we u een vrijwillige bijdrage om ‘leuke 

activiteiten’ van te doen die de overheid niét betaalt, maar die we toch belangrijk vinden. Hierbij valt 

te denken aan Sinterklaasfeest, kerstfeest, excursies, de afscheidsavond van groep 8, extra uitgaven 

handvaardigheid, materialen voor het plein, sport-en-speldag, openbaar vervoer, uitstapjes, etc.  

De ouders krijgen aan het begin van het schooljaar middels een bericht via WIS Collect het verzoek 

om het bedrag te betalen/over te maken op de rekening van school.  

 

De bedragen, vastgesteld door het bestuur en de GMR van de vereniging, zijn:  

Per kind €30,-   

Graag bij het overmaken de naam en de groep van uw kind(eren) vermelden. 

Wanneer het betalen onoverkomelijk problemen oplevert, kan er met de schoolleider een regeling 

worden getroffen.  

 

Als u de vrijwillige bijdragen (ook voor schoolreis en kamp) niet kunt betalen, dan kan Stichting 

Leergeld hierin misschien iets betekenen. 

Stichting Leergeld wil, net als ouders, dat alle kinderen mee kunnen doen. Of het nu gaat om 

sportlessen, muzieklessen óf een uitje met school, Stichting Leergeld helpt met sportschoenen of 

contributie als daar even geen geld voor is. Ook een schoolreis wordt voor kinderen in het 
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basisonderwijs, indien nodig, betaald door Stichting Leergeld. Stichting Leergeld zegt namelijk: “Nu 

meedoen, is straks meetellen!”  

Hoe werkt Stichting Leergeld?  

Stichting Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker 

van Stichting Leergeld uw situatie. Wat zijn de activiteiten waar uw kind nu niet aan mee kan doen? 

Stichting Leergeld maakt in de Gemeente Nissewaard gebruik van de Kind bijdrage/het Sport- en 

Cultuurfonds. Voor meer informatie zie website www.leergeldvoorne-putten.nl 

 

22.1 Het jeugdeducatiefonds 

Marimba is gecertificeerd door het Jeugdeducatiefonds. Dit betekent dat we bij de 500 scholen 
horen die vanuit dit fonds jaarlijks een bedrag krijgen omdat meer dan de helft van onze leerlingen 
onder de armoedegrens leeft. Dit geld zetten we in op groepsniveau (extra activiteiten op kamp, een 
extra ijsje), maar ook op kindniveau (een laptop, fiets of bed) Ook bekostigen zij extra eten en 
drinken voor sommige leerlingen. 

 
 
 
 
 
23. Kwaliteitsbeleid 
 
23.1 Resultaten van ons onderwijs 
 

Met de kwaliteit van onderwijs worden vaak de resultaten bedoeld. Hoe meer kinderen er naar HAVO 

en VWO gaan, hoe beter de school. Als alleen deze gegevens doorslaggevend zouden zijn, betekent 

dat een enorme verarming van ons onderwijs. Marimba wil geen “leerfabriek” zijn waarin slechts 

kennis en vaardigheden worden overgedragen. Begeleiding bij de persoonlijke ontwikkeling van 

kinderen vinden wij even belangrijk. Hierbij houden we er rekening mee dat ieder kind uniek is en zijn 

eigen mogelijkheden heeft. 

Onze zorg voor kwaliteit 

• Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen 

wij de goede dingen en doen wij deze dingen goed genoeg. Belangrijk hierbij is dat het team zich 

verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit 

te verbeteren door iedere betrokkene wordt gedragen. 

• Dit betekent veel overleg en een centrale aansturing vanuit de directie. 

• Wij vinden het van belang om hiervoor instrumenten te gebruiken die betrouwbaar zijn. Wij 

hebben er dan ook voor gekozen dat het ParnasSys-leerlingvolgsysteem de kern van ons 

leerlingvolgsysteem vormt. Het grootste gedeelte hiervan wordt door ons gebruikt.  

Bij de groepen 1 en 2 vinden er ook observaties plaats om de ontwikkeling van de kleuter in kaart 

te brengen. Hiervoor wordt het ontwikkelingsvolgmodel van BOSOS gebruikt. 

     Instrumenten die wij gebruiken en procedures die gevolgd worden t.b.v. leerlingen: 

https://hetankervcpo.sharepoint.com/Scholen/directie_deduif-vcpo_nl/Documents/Duif/kwaliteit/schoolgids/2021-2022/www.leergeldvoorne-putten.nl
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• Observaties en gesprekken. 

• Methode gebonden toetsen. Resultaten worden geëvalueerd op groepsniveau en leiden waar 

nodig tot bijstelling van het programma. 

• Leerlingvolgsysteem. De kern hiervan bestaat uit de toetsen van CITO. Resultaten worden 

besproken binnen het zorgteam en bij leerling besprekingen (tussen leerkracht en ib’er). 

Conclusies worden getrokken op school-, groeps- en leerling niveau en kunnen leiden tot 

maatregelen op elk van deze drie niveaus. 

• De drempeltoets in groep 8. De resultaten worden besproken op leerling-, groeps- en 

schoolniveau en vormen mede de basis voor verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De NIO 

(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en de NPV-j (schoolvragenlijst) alleen voor 

de leerlingen die waarschijnlijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning. 

• Diagnostische toetsen. Wanneer spontane en/of systematische signalering van problemen nader 

onderzoek nodig maakt, maken we daartoe gebruik van observatiemiddelen en diagnostische 

toets materialen. 

• Kwaliteitskalender en leerlingbespreking onder verantwoordelijkheid van de ib’er. 

• Structureel overleg van ons eigen zorgteam en overleg met het samenwerkingsverband. 

 

Instrumenten die wij gebruiken en procedures die gevolgd worden t.b.v. leerkrachten: 

• Nascholingsplan, dat gebaseerd is op uitkomsten van functioneringsgesprekken, 

beleidsvoornemens van de school en beleidsvoornemens van het bestuur. 

• Teamplan waarin de teamleden hun eigen expertise en leerpunten aangeven en met elkaar 

delen.  

• Vitaliteitsgesprekken: voortgangs- en ontwikkelgesprekken met elk teamlid 

• Klassenconsultatie. Hiermee wordt getracht het proces van kwaliteitsverbetering te bewaken. 

• Coaching als instrument voor het bevorderen van de kwaliteit van individuele leerkrachten. Dit 

betreft zowel beginnende en/of nieuwe leerkrachten op school als leerkrachten die op een 

bepaald punt gecoacht willen worden of waarvan de directie of zorgteam vinden dat zij op een 

bepaald punt gecoacht moeten worden. 

• De tevredenheidspeilingen en vragenlijsten uit WMK 

 
 
23.  Marimba en de toekomst 

Het meerjarenbeleidsplan 

Het onderwijs op Marimba staat niet stil. We willen onze missie ‘verantwoord basisonderwijs’ geen 
loze kreet laten zijn. Om de kwaliteit op peil te houden of te verbeteren proberen we zowel op 
onderwijsinhoudelijk gebied als op personeelsgebied in te spelen op de behoeften die we nodig 
achten:  

• We trachten de methoden/ aanpakken zo actueel mogelijk te houden 

• We werken de gekozen pedagogische aanpak verder uit; The leader in me. 

• We plannen studiedagen om diverse onderwijsthema’s aan te snijden en op te 

zetten 

• We werken de opgezette thema’s tijdens teamtijd uit. 



   

 

 52 

• We stimuleren teamleden in het professionaliseren van hun vak (nascholing) en zetten in op 

expertteamleden. 

• We laten op een cyclische wijze leerkrachten, leerlingen en ouders de kwaliteitsvragenlijsten 

invullen 

Voor verdere informatie over onze plannen op kwaliteitsgebied verwijzen wij u naar onze 
jaarplannen, jaarverslagen en rapportages kwaliteitsbeleid. 
 
Goedkeuring Schoolgids 
 

De medezeggenschapsraad heeft deze schoolgids goedgekeurd. De schoolgids wordt uitgereikt aan 

alle nieuwe leerlingen en belangstellenden. De functie van deze schoolgids is u te informeren over 

allerlei zaken. We hopen u voldoende te informeren. De schoolgids is te vinden en te downloaden op 

onze website www.marimba-vcpo.nl 

 

Opmerkingen 
Mocht u na het lezen van onze schoolgids op- of aanmerkingen hebben over de inhoud, schroom dan 
niet om dit te laten weten aan de directie van Marimba. U kunt dit ook mailen naar: 
directie@marimba-nissewijs.nl 
 
 

http://www.marimba-vcpo.nl/

