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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 er op 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.
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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 goede 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.
Vanzelfsprekend bent u altijd van harte welkom voor een gesprek.
Namens het team van CBS Marimba,
Annabelle van Wijk
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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 Christelijke uitgangspunten 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 7 lesgegeven. Groep 8 is op de locatie Groenwoud.
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 kleinschalige school waar iedereen elkaar kent en waar ieder kind
gezien wordt.
Directie:
De dagelijkse leiding van Marimba ligt in handen van de directeur Annabelle van Wijk en
locatieleider Sterrenkwartier, Lenie Mijnans. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid op het
gebied van onderwijs, organisatie en personeel. In een aparte bijlage bij deze schoolgids
staat vermeld wanneer de directie op welke locatie aanwezig is.
Eindverantwoordelijke op het gebied van de zorg is onze intern begeleider, Esther de
Wekker.
Wanneer op de locaties niemand van directie aanwezig is, kunt u terecht bij de
aanspreekpunten van de locatie. Zij staan in de bijlage van de schoolgids.
Het team:
We hebben een enthousiast en betrokken team bestaande uit:
Groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep. Daarnaast worden
groepsleerkrachten belast met diverse organisatorische zaken.
De interne begeleider begeleidt en coördineert het zorgsysteem binnen de school.
De ICT-er begeleidt het computeronderwijs.
De vakleerkracht geeft diverse groepen een keer per week lichamelijke oefening.
Onderwijsassistenten begeleiden leerlingen die extra hulp nodig hebben.
Overige teamleden:
School Maatschappelijk werkster is wisselend aanwezig op de beide locaties. U kunt bij
onze maatschappelijk werkster terecht wanneer u vragen heeft rondom de opvoeding en
of thuissituatie. Ook is onze schoolmaatschappelijk werkster onderdeel van het team wat
zich op schoolniveau bezig houdt met de zorg.
Administratief medewerkster is op donderdag aanwezig om administratieve taken uit te
voeren.
Stagiaires van de PABO en opleiding voor onderwijsassistenten kunnen voor een jaar
worden geplaatst op onze school. Zij hebben geen eindverantwoording, deze ligt bij de
begeleidende leerkracht.
Daarnaast maken wij op Marimba gebruik van de inzet van vrijwilligers die het team
ondersteunen op praktisch en inhoudelijk gebied.
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Hoofdstuk 3.
Marimba in vogelvlucht
De bouwstenen van ons onderwijs
Het uitgangspunt van ons werk vinden wij in de Bijbel en ons geloof in God. Dit komt tot
uitdrukking in de waarden en normen van onze school. Het kleurt de manier waarop we
met elkaar omgaan. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de godsdienst
methodeTrefwoord waarin verhalen uit de bijbel centraal staan. Naast het vertellen van de
verhalen, zingen en bidden we ook met de kinderen. Ook worden christelijke feesten
zoals het kerstfeest met elkaar gevierd.
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.
De wortels zijn goed zichtbaar op de tekening! Dat moet ook, want dat is waarmee de boom
stevig staat en niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met
de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Ze betekenen: werken aan
jezelf, overwinningen op jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je zelf steviger,
zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op
sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.
De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf (de wortels)
bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6
gaan daarover. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te
luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de
samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden
(synergie).
De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag
scherp houdt’. Dat wil zeggen: als je goed voor jezelf zorgt en jezelf voedt, letterlijk en
figuurlijk, op 4 terreinen. Mentaal (hoofd), door jezelf te voeden met bijvoorbeeld mooie
boeken en muziek, sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of
inspireren. Spiritueel (ziel), door te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de
natuur. En fysiek (lichaam) bijvoorbeeld door te sporten, gezond te eten en op tijd naar bed
te gaan. Gewoonte 7 gaat hierover.
Stephen Covey is een bekendheid in Amerika. In 1989 schreef hij het best verkochte
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.
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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!
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.
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 zal
altijd de onderwijsbehoeften en de zorg zijn die een kind nodig heeft en of wij die kunnen
bieden.

Hoofdstuk 4.
Een rondje Marimba
De inhoud van ons onderwijs
Lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Wij leggen de nadruk op die
vakken omdat ze de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen. De
persoonlijke ontplooiing van leerlingen komt daarnaast expliciet aan 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.
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Het jonge kind
We besteden dan veel aandacht aan het onderwijs in deze leeftijdsgroep.
In de groepen 1 en 2 kiezen wij bewust voor combinatiegroepen omdat wij hier een
meerwaarde in zien voor de ontwikkeling van de kinderen. Ieder kind heeft van jongs af aan
recht op goede begeleiding. Belangrijk daarbij is de taalontwikkeling. De belangstelling voor
taal en de mogelijkheid die goed te kunnen gebruiken vormen een belangrijk bestanddeel
van het dagelijks programma.
Een kijkje bij groep 1 en 2
De schooldag van de kinderen in groep 1 en 2 begint en eindigt in de kring. Dit schept een
rustige, vertrouwde sfeer van waaruit kinderen op een goede manier kunnen spelen en
werken. Vanuit de kring vinden activiteiten plaats die zoveel mogelijk worden aangepast aan
de ontwikkeling van de individuele kleuter. Op deze manier sluiten we naadloos aan bij de
persoonlijke ontwikkelingsfase van het kind. De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd
zich te ontwikkelen op het gebied van spel, bewegen, taal en rekenen. De kinderen leren
goed te kijken en te luisteren, trainen hun geheugen en leren zelfstandig en met anderen
samen te werken.
Tevens wordt er gelet op zorg voor elkaar en voor het materiaal. De kleuters maken muziek,
luisteren naar een verhaal, kijken schooltelevisie of werken met expressiemateriaal.
Zowel ´s morgens als ´s middags gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar het speellokaal of
naar buiten, waar ze flink de ruimte krijgen om te bewegen.
Het verkennen van de ruimte is van groot belang om eigen mogelijkheden te onderzoeken
en te oefenen.
In het speellokaal doen we spelletjes of gymmen we met behulp van klim- en
klautertoestellen en klein gymnastiekmateriaal. Dit legt de basis om straks te leren lezen,
schrijven en rekenen. Net als bij een spel is het voor die vaardigheden namelijk nodig dat je
goed waarneemt, een opdracht onthoudt en zowel met anderen als zelfstandig kunt werken.
Vrij buiten spelen hoort er natuurlijk ook bij. Er is een gevarieerde hoeveelheid
buitenspelmateriaal en een zandbak, kortom alles om je buiten te vermaken.
In de groepen 1 en 2 vinden de meeste activiteiten rond een thema plaats. Afhankelijk van
geboortedatum, aard en aanleg zitten de meeste kinderen tweeënhalf tot drie jaar in een
kleutergroep. In de kleutergroepen werken we vanuit het thema o.a. met reken-, schrijf-, en
leesactiviteiten. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan zelfredzaamheid (hygiëne) en
godsdienstige vorming.
Sinds 2016 werken we met een nieuw 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
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kind.
In groep1 en 2 beginnen we op een speelse manier met voorbereidende reken-, schrijf-,
en leeswerkjes. 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 Cito, BOSOS en de observaties van de
leerkrachten. Aan het einde van het schooljaar krijgt uw kind een portfolio van het
gemaakte werk mee. Bij elk thema wordt er in het tekenschrift een tekening gemaakt. Zo
kunt u zien hoe uw kleuter zich heeft ontwikkeld. Een aardige herinnering voor later!
Een kijkje bij groep 3 t/m 8:
Wat leren we?
Godsdienst
In alle groepen wordt gewerkt met de methode Trefwoord. In alle klassen wordt gewerkt
met de kalender, die elke dag aan de hand van een plaat laat zien waar we het over gaan
hebben. 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.
Lezen met plezier
Lezen is het omzetten van letters naar klanken, waarna deze klanken worden
samengevoegd tot woorden. Door hardop te oefenen, woorden te “hakken en plakken”, leren
de kinderen “technisch lezen” met behulp van de methode van “Veilig Leren Lezen” (maanroos-vis)
De ontluikende geletterdheid, waar veel aandacht voor is in de kleutergroepen, wordt dan
omgezet in echt lezen. We gebruiken de methode: “Veilig Leren Lezen” voor het aanvankelijk
technisch lezen en voor het voortgezet technisch lezen de methode “Estafette”.
Naast het leren lezen neemt aandacht voor leesbeleving een vaste plaats op het rooster in.
Iedere dag is er tijd voor voorlezen en wekelijks boekbesprekingen en spreekbeurten.
Daarnaast is de Kinderboekenweek een jaarlijks terugkerend evenement, komen
kinderboekenschrijvers op school en brengen we geregeld een bezoekje aan de bibliotheek.
Technisch Lezen
AVI heeft te maken met technisch lezen: bij technisch lezen gaat het om de techniek van het
lezen: kan een kind snel en zonder fouten een tekst lezen? Kinderen die snel en (bijna)
foutloos kunnen lezen, hebben een hoog AVI-niveau. De AVI-indeling heeft 12 niveaus van
AVI-Start tot AVI-Plus. Deze niveaus zijn gekoppeld aan de groepen in het basisonderwijs.
Zo geeft AVI-M3 het leesniveau van de gemiddelde leerling halverwege groep 3 aan.
M betekent Midden (van het schooljaar) en E betekent Eind (van het schooljaar).
Voortgezet technisch lezen
Wij maken op school 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 Veilig Leren
lezen, die wij in groep 3 gebruiken. De methode Estafette sluit aan op het avi-niveau.
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Begrijpend en studerend 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. We gebruiken hierbij de methode “Nieuwsbegrip XL”. Maar ook het
opzoeken van gegevens in een encyclopedie of op het internet is belangrijk om dingen te
leren begrijpen. In de laatste leerjaren wordt hieraan in de praktijk gewerkt en we noemen
dit studerend lezen. Dit studerend lezen neemt ook een belangrijke plaats in tijdens
lessen wereldoriëntatie (bijvoorbeeld het leren lezen van kaarten in de atlas en hieruit
conclusies trekken).
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.
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. Tevens is de methode afgestemd op de CITO toetsen spelling.
Rekenen
De gehele school werkt vanaf groep 3 met de methode “Wereld in Getallen”. De methode
Wereld in Getallen is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie,
begripsvorming, oefenen en automatiseren. Hiermee krijgt elk kind gegarandeerd een goede
rekenbasis.
Door de vaste en gestructureerde opbouw is “De wereld in getallen” ook heel geschikt voor
combinatiegroepen. Terwijl de ene groep instructie krijgt, kan de andere groep met de
weektaak aan de slag.
Schrijven
Al in de kleutergroepen is er aandacht voor motorische vorming waaronder ook het schrijven
valt. Wij maken gebruik van de methode “Pennenstreken”. Deze methode maakt het mogelijk
dat kinderen zich op zelfstandige wijze de goede lettervormen eigen kunnen maken en een
vlot en vloeiend handschrift ontwikkelen.
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.
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Wereldoriëntatie
De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer en sociale
redzaamheid) worden in thema’s aangeboden. Vanuit een onderzoeksvraag gaan kinderen
actief op onderzoek uit, bouwen maquettes, schrijven muurkranten en werkstukken, houden
interviews, maken toneelvoorstellingen, dansjes en muziekstukken en presenteren in de
slotweek hun ervaringen en verworven kennis. Wij werken vanaf schooljaar 2016-2017 met
de methode “Blink”.
Verkeer
We maken op school gebruik van de Jeugd VerkeersKrant (JVK)vanaf groep 4. De JVK
bespreekt afwisselende verkeerssituaties in de eigen omgeving en leert kinderen, als
voetganger én als fietser, 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.
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.
Bewegingsonderwijs
Het team van Marimba vindt bewegen heel belangrijk. Sinds dit schooljaar krijgen de
leerlingen van groep 3 t/m 8 twee keer 45 minuten gymles door een vakleerkracht.
Daarnaast krijgt ook groep 2 één keer gymles door diezelfde vakleerkracht.
Groep ½ krijgen eenmaal in de week dansen met kleuters door een dansdocent.
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. De groepen 5 en 6 werken
vanaf schooljaar 2018-2019 op deze computers tijdens rekenen. Hun werk wordt
automatisch aangepast aan de hand van de gegeven antwoorden. De leerkracht volgt dit en
kan zo gelijk directe feedback geven.
Hoofdstuk 5.
De vorderingen van uw kind
Aandacht voor ontwikkeling
Hoe doet mijn kind het op school? Boekt het goede resultaten? Vragen die u zich als ouder
vast wel eens stelt. De leerkrachten van de Marimba houden de vorderingen van de
leerlingen regelmatig bij. We doen dat op verschillende manieren. We beoordelen samen
met de kinderen werkstukken, spreekbeurten, toetsen en boekbesprekingen. 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 op tijd of
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leerlingen extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider wordt
ingeschakeld wanneer de hulp in de groep niet meer voldoende is.

Rapport
De kinderen in de kleuterklas krijgen drie keer per jaar een portfolio mee naar huis. Dit is
een mapje 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.
Drie keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 een rapport mee naar huis.
Hier in 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 Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem.
Ook zijn er ouderavonden 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 Oudervertelavond. 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.

Leerlingvolgsysteem
Sinds 2016 we met twee verschillende volgmodellen op sociaal emotioneel gebied. Voor
groep ½ gaan we werken met BOSOS. Voor groep 3 t/m 8 is er ZIEN gekozen als
volgmodel. Dankzij deze systemen volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw
kind op de voet. Wij zorgen ervoor dat er, indien nodig, extra begeleiding komt. Hierbij
wordt van de kinderen op een aantal vaste tijdstippen een observatielijst ingevuld door de
leerkracht. Leerproblemen bespreken we in de zgn. leerling-bespreking binnen het team
en met u als ouder. Ook als het kind meer aankan dan hetgeen wordt aangeboden in de
klas, houden wij hier zo veel mogelijk rekening mee.
In groep 1 en 2 werken we aan de leervoorwaarden om naar groep 3 te gaan. Naast het
gebruik van het observatiesysteem nemen wij ook toetsen af bij de kleuters. Deze toetsen
zijn ontwikkeld door het CITO en geven ons een inzicht over de aanwezige taal- en
rekenvoorwaarden van uw kind. De uitslag nemen wij mee in de besluitvorming of uw kind
aan het einde van de kleuterperiode naar groep 3 kan. Emotionele ontwikkeling en
werkhouding spelen daarbij ook een belangrijke rol. De school neemt na overleg met u
uiteindelijk het besluit.
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In de groepen 3 t/m 7 worden ook twee keer per jaar screeningsweken gehouden. Wij
gebruiken hiervoor Cito-toetsen. De onderdelen lezen, begrijpend lezen, spelling en
rekenen worden dan bij alle kinderen onderzocht. De uitslag van deze toetsen geven ons
een duidelijk, methode-onafhankelijk, beeld van het niveau van het kind.
De Cito-toets werkt met een A tot en met E score en niveauwaarde:
A score:
goed tot zeer goed ( ruim boven het landelijk gemiddelde)
B score:
ruim voldoende tot goed ( net boven het landelijk gemiddelde)
C score:
matig tot ruim voldoende ( het landelijk gemiddelde)
D score:
zwak tot matig ( onder het landelijk gemiddelde)
E score:
zeer zwak tot zwak
Niveauwaarde:
Een niveauwaarde is een berekening van de plaats van een leerling binnen een van de
Cito-niveaus A t/m E.
Na de CITO afname van januari 2019 zullen wij van de letters overstappen naar de
Romeinse cijfers. Deze geven een reëler beeld. Ouders worden hier tijdig over geïnformeerd
Niveauwaarde V 4-5 / cito A score
Niveauwaarde IV 3-4 / cito B score
Niveauwaarde III 2-3 / cito C score
Niveauwaarde II 1-2 / cito D score
niveauwaarde I 0-1 / cito E score
Elk Cito niveau is verdeeld in 10 gelijke delen, waardoor er dus fijnmaziger naar het niveau
van de leerling kan worden gekeken. Elk niveau loopt in tienden van 0-1. Er ontstaat
zodoende een 5.0-puntsschaal.Een leerling met een niveauwaarde van 3,8 bevindt zich
bovenin het B-gebied, een 1,1 duidt op een score onderin het D-gebied. Niveauwaarden
maken het mogelijk om leeropbrengsten te vergelijken.
De onderliggende berekeningen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de vaardigheidsscores van
de Cito-normering, zodat er sprake is van een eenduidige een betrouwbare weergave.
Dankzij deze scores kunnen wij indien nodig het onderwijs aanpassen aan de behoeften
van uw kind. De score kunt u in het rapport lezen.
Daarnaast wordt de observatie die bij de kleuters is gestart nu ook doorgevoerd in de
andere groepen. Op die manier krijgen we de kinderen ook sociaal/emotioneel steeds
beter in kaart.
Daarnaast maken we gebruik van SIDI; een signalering en diagnostiserings instrument van
Meer en Hoogbegaafdheide kinderen.
Aan het einde van de van de basisschoolperiode hebben wij op die manier een zo
mogelijk beeld van hoe het kind heeft gescoord.
Onderwijskundig rapport
Voor schoolverlaters maken we een onderwijskundig rapport. Dit rapport is bedoeld voor de
groepsleerkracht van de nieuwe school. In het rapport staat volgens welke methode is
gewerkt en hoe ver het kind is gevorderd. De school stuurt dit rapport naar de nieuwe school
van uw zoon/dochter.

15

Hoofdstuk 6.
Resultaten van ons onderwijs
De Marimba langs de meetlat
Met de kwaliteit van onderwijs worden vaak de resultaten bedoeld. Marimba vindt het
verwerven van kennis en vaardigheden belangrijk maar minstens zo belangrijk vinden wij de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
Hierbij houden we er rekening mee dat ieder kind uniek is en zijn eigen mogelijkheden heeft.
U vindt de resultaten van de ontwikkeling van uw kind terug in het rapport.
Vorderingen
Bij de lesmethoden die wij hanteren horen toetsen die de vorderingen meten. Daarnaast
maken wij gebruik van evaluatiemomenten m.b.t. het geleerde en het proces, waarbij de
leerling samen met de leerkracht het resultaat vaststelt.
Resultaten van ons onderwijs
In de samenleving is steeds meer aandacht voor de opbrengst van het onderwijs. Ouders
informeren steeds vaker naar de resultaten van onze school. Om hier een beeld van te
krijgen wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde scores op Cito-toetsen. Deze toetsen
geven een aardig beeld van de ontwikkeling van de leerprestaties van uw kind gedurende de
schoolloopbaan.
De uitstroom van de Marimba is goed. We hebben de laatste jaren een uitstroom op of
boven het landelijk gemiddelde.
Naar het voortgezet onderwijs
De keuze voor een vervolgschool vergt een zorgvuldige afweging.
Aan het eind van groep 7 komen mogelijke schoolkeuzes aan de orde. In februari/maart van
groep 8 brengen wij een definitief advies uit. Wij baseren ons op leerresultaten, inzet en
gedrag. Naast het advies van de basisschool is een tweede gegeven nodig voor verwijzing
naar het voortgezet onderwijs.
U krijgt in groep 8 een zorgvuldig advies over het type vervolgonderwijs voor uw kind. Met
elkaar kijken we welk type onderwijs het meest geschikt is. Daarom is het belangrijk niet
alleen te kijken naar de schoolvorderingen, maar ook andere factoren, zoals het
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schoolgedrag Hoe gedraagt de leerling zich in de klas? Willen: Hoe is de motivatie, het
welbevinden en het zelfbeeld van de leerling? en de sociaal emotionele ontwikkeling.
Natuurlijk heeft de school daar, gedurende de schooltijd van uw kind, een beeld van
opgebouwd. Echter, het is ook belangrijk om in sommige gevallen een extern onderzoek te
laten plaatsvinden om een completer beeld te krijgen.
Aan het begin van het jaar in samenwerking met het Voortgezet Onderwijs wordt bij kinderen
waar de leerkracht nog een hulpvraag heeft op het gebied “kunnen” de NIO (Nederlandse
intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. De Schoolpsycholoog van de VCPO
neemt in groep 8, bij leerlingen waar nog een hulpvraag is, de NIO (Nederlandse
Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af.
In de klas vullen alle leerlingen de NPV-j (schoolvragenlijst) in, ter bepaling van de
capaciteiten en de schoolbeleving van het kind.
De school vult dit aan met de didactische gegevens over de leerling (leervorderingen uit het
leerlingvolgsysteem).
De uitkomsten worden bekeken waaruit het advies over de schoolkeuze duidelijk wordt. Dit
advies wordt vanzelfsprekend met u besproken. Na dit gesprek wordt het advies definitief
vastgesteld.
Op de voorlichtingsavond in groep 8 wordt u uitgebreid geïnformeerd over de advisering.
De scholen in het voortgezet onderwijs verzorgen voorlichtingsavonden. Op de Marimba
kunt u van de meeste scholen in de omgeving brochures vinden. Ook gaan wij met de
klas bij verschillende scholen op bezoek. Voor ouders en hun kinderen worden open
dagen georganiseerd. Sinds afgelopen schooljaar doet Marimba ook mee aan de
verplichtte eindtoets in april. Wij hebben als school gekozen voor de IEP eindtoets.
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Hoofdstuk 7.
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 weekbrief en website. Dit schooljaar zijn we gestart met de oudervertelavonden. Het
doel van de oudervertelavond is om vanuit de beleving van ouders de kinderen beter te leren
kennen.
Ouder-vertel-gesprek en nieuwsbrief
Aan het begin van het schooljaar is er in alle groepen een ouder-vertel-gesprek. Tijdens
dit gesprek wil de leerkracht van u als ouders horen hoe we het beste met uw kind
rekening kunnen houden op school. U krijgt bij dit gesprek informatie mee naar huis over
de leerstof van het komende schooljaar.
Eén keer per maand is er de inloopochtend, waarbij u samen met uw kind het werk kunt
bekijken en bespreken.
Eén keer in de maand komt er via social schools een nieuwsbrief uit. Hierin vindt u actueel
nieuws.
We starten schooljaar 2018-2019 met “Op de koffie bij de directie”. Ouders/ verzorgers zijn
van harte welkom om wat te komen drinken en met de directie in gesprek te gaan. Heeft u
ideeën, initiatieven, schuift u dan gerust eens aan.
De Marimba digitaal
Het gehele schooljaar is op de website te volgen wat de kinderen in de groep beleven. Dit
kan variëren van werk maken, thema, feest tot excursies.
In alle groepen wordt er ook gebruik gemaakt van social schools, een communicatietool
voor het onderwijs.
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. Op
schoolniveau maken wij ook gebruik van Facebook en twitter. U kunt ons volgen en zo onze
activiteiten van wat dichterbij mee beleven. Voor alle digitale zaken verwijzen wij u ook naar
ons protocol social media op onze website.
Rapportenavond
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 rapport,
dat de leerkracht samen met uw kind heeft samengesteld en besproken, mee naar huis.
Een gesprek tussendoor
Als u behoefte heeft aan een gesprek met de leerkracht, dan maken wij daar altijd ruimte
voor na schooltijd.
Wij vinden het fijn als u van tevoren een afspraak maakt. Met vragen kunt u ook bij de
directie terecht.
De Deelraad
De deelraad (DR) bestaat uit 6 leden: drie personeelsleden en drie ouders. De leden worden
gekozen voor een periode van drie jaar. De DR vergadert vier tot vijf keer per jaar. De raad
komt op voor de belangen van alle ouders, kinderen en medewerkers van Marimba.
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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 DR zich bezig houdt met de
specifieke zaken binnen de school, heeft de GMR te vooral te maken met bestuurlijke
onderwerpen, die alle scholen aangaan.
De DR kan haar taak alleen goed uitvoeren als zij ondersteuning krijgt van ouders. Dus heeft
u suggesties, wensen of klachten? Schroom niet bij de DR aan te kloppen.
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.
Sponsoring
Om diverse activiteiten te kunnen bekostigen, maken we als school ook gebruik van
sponsoring. U kunt daarbij denken aan het sponsoren van feesten en uitstapjes.
Als uitgangspunt voor de sponsoring nemen we de afspraken zoals die landelijk zijn gemaakt
met de diverse organisaties.
Als u klachten heeft
Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden. Dat is op onze school niet
anders. Wanneer u vragen hebt of klachten bent u altijd welkom die te bespreken. In eerste
instantie kunt u overleg voeren met het betreffende personeelslid, mocht dit niet tot
verbetering van de situatie leiden dan kunt u de directie inschakelen of de locatieleider.
Komen we er niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om via de centrale directie, het bestuur
van de Vereniging in te schakelen om tot een oplossing te komen. De klachtencommissie
van de Besturenraad kan benaderd worden indien alle voorgaande wegen bewandeld zijn en
niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid.
Algemeen secretaris: mw. mr. A.C. Melis-Gröllers
Postbus 694
2270 AR Voorburg
Telefoon: (070) 386 16 97
Fax: (070) 348 12 30
E-mail: info@klachtencommissie.org
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.
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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 S.van Gennip onze school maatschappelijk werkster.
Hoofdstuk 8.
CBS Marimba op stap
Kamp en schoolreis
Elk jaar gaan we met groep 7 en 8 drie dagen op kamp. De bestemming is wisselend.
Daarnaast gaan we met de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Waar we naar toe gaan is nog
niet bekend en blijft dus nog even een verrassing.
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
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.
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
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.
Schaken
Alle leerlingen met interesse voor de schaaksport kunnen deelnemen aan een interne
competitie. Daarnaast wordt jaarlijks met een of twee teams van 5 spelers deelgenomen aan
het schoolschaakkampioenschap van Spijkenisse. De winnaar van deze competitie is
gerechtigd deel te nemen aan de regionale competitie. Daarna kan zelfs een landelijke finale
volgen.
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 atletiekdag, waarvoor de kinderen een diploma ontvangen.
Voor groep 8 zijn er voetbal en slagbalwedstrijden. Vooral tijdens de atletiekdag is hulp van
ouders nodig.
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Avondvierdaagse
Ieder schooljaar doen wij als school mee aan de avondvierdaagse. Voor de kinderen uit de
groepen 1 t/m 4 wordt de minivierdaagse in de eigen wijk georganiseerd in samenwerking
met de wandelvereniging. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 is er de grote
avondvierdaagse.
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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Hoofdstuk 9.
Extra zorg
Handelingsgericht werken
De leerkrachten op Marimba werken handelingsgericht. De leerlingen worden in een
overzicht met stimulerende - en belemmerende factoren geplaatst wat betreft de voortgang
van het gedrag en het leren. Hieruit ontstaat een groepshandelingsplan, waarin subgroepjes
worden gemaakt met een specifiek doel om een onderdeel te oefenen, te herhalen,te leren
en vaardigheden eigen maken.
Sommige kinderen hebben wat extra oefening nodig om zich de leerstof eigen te maken. De
Marimba beschikt over faciliteiten om die extra zorg te geven. Degene die dit coördineert is
de intern begeleider. In de meeste gevallen is dit succesvol. Soms kunnen wij echter niet aan
de onderwijsbehoeften van een kind voldoen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Om te
achterhalen wat er aan de hand is, kan de school een overleg plannen met het SOT; het
School Ondersteunings Team waarbij de ouders, schoolmaatschappelijk werk, de
schoolbegeleider, CJG en eventuele andere betrokken partijen bij aanwezig kunnen zijn.
Met elkaar wordt er een plan van aanpak gemaakt: een handelingsplan. Hierin staat welke
activiteiten noodzakelijk zijn om het kind goede ondersteuning te geven. Voor deze speciale
zorg kunnen wij een beroep doen op de expertise van het SWV Kindkracht.
Passend onderwijs
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus
2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een
goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in
regionale samenwerkingsverbanden.
School heeft zorgplicht
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun
kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind
bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat
geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak
heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.
Handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA)
HIA is samen met leerkracht, ouders en ondersteunende deskundigen op zoek gaan naar en
ontdekken van (nieuw) perspectief op de school en in het gezin en de voorwaarden
waaronder dit kan ontstaan. Vervolgens wordt door de betrokkenen (ouders, leerkracht,
intern begeleider en ondersteunende deskundigen), onder leiding van een onafhankelijk
trajectbegeleider vanuit het SWV Passend Onderwijs, samen een traject ontworpen met een
reële kans op succes. De trajectbegeleider en vertegenwoordiger van de CJG hebben
doorzettingskracht wanneer onderwijs- en/of zorgarrangementen van buiten de school nodig
zijn om nieuw perspectief te creëren. Indien het perspectief niet ontstaat op de huidige
school, wordt een andere school betrokken bij de HIA-bespreking om te verkennen of op die
school een passender onderwijsarrangement gerealiseerd kan worden.
Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale
samenwerkingsverbanden gevormd. Het samenwerkingsverband (SWV) waar de VCPO
onder valt is Kindkracht; het samenwerkingsverband voor Voorne Putten Rozenburg. In deze
samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen.
De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de
begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke
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leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het
samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en
afstemming met (jeugd)zorg.
Financiering extra ondersteuning
De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld
op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen.
Zo is meer maatwerk mogelijk en het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor
ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het
samenwerkingsverband ook het voortgezet speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal
leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.
SISA
SISA is een afkorting voor: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor
SIgnaleren en SAmenwerken).
Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor 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.
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.
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.
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
Schoolgericht Maatschappelijk Werk
Wanneer er:
 problemen zijn met het gedrag van uw kind en u niet weet hoe daarmee om te gaan
 thuis spanningen zijn en uw kind dit meeneemt naar school
 er een overlijden in de familie is geweest of er een scheiding heeft plaatsgevonden
dat niet alleen u maar ook uw kind heeft aangegrepen
kunt u zelf contact opnemen met Sylvia van Gennip om een afspraak te maken voor een
gesprek.
De maatschappelijke werker werkt nauw samen met de intern begeleider.
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De maatschappelijke werker is gehouden aan het privacyreglement van de Zorg en Welzijn
groep en zal zonder uw toestemming geen privé-informatie aan school verstrekken. Wel is
het in het belang van uw kind dat bepaalde afspraken ook bekend zijn bij de teamleden.
Waar kunt u onze school maatschappelijke werker bereiken?
Telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: 06-22979258
Op school is een folder verkrijgbaar met informatie over het schoolgericht maatschappelijk
werk.
Logopedie
Alle leerlingen worden in groep 2 bekeken door een logopediste. Zij bekijkt alle kinderen op
afwijkende mondgewoonten, spraakstoornissen en taalontwikkeling. Zij geeft advies met
betrekking tot het geven van extra logopedische ondersteuning.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Gezond opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen. Daarom onderzoekt het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) regelmatig alle kinderen. Al vanaf hun geboorte bekijken we of
kinderen gezond groeien en zich geestelijk goed ontwikkelen. Kinderen tot vier jaar gaan
regelmatig naar het consultatiebureau van het CJG. Nu uw kind naar het basisonderwijs
gaat, bezoekt het regelmatig de jeugdgezondheidszorg. Hier kan uw kind terecht tot het 23
jaar is. Hieronder geven we informatie over wat u van de gezondheidsonderzoeken kunt
verwachten.
Preventief gezondheidsonderzoek
De meeste jonge kinderen zijn kerngezond en voelen zich goed. Maar sommige kinderen
hebben wel eens lichamelijke klachten of zitten door omstandigheden niet lekker in hun vel.
Het gezondheidsonderzoek is voor alle kinderen. Het is er om (gezondheid)problemen
vroegtijdig op te sporen. Zo kan het CJG op tijd hulp bieden. Het CJG verwijst het kind als
het nodig is door naar een andere organisatie, zodat ernstigere klachten worden voorkomen.
Het CJG-jeugdgezondheidsteam
Het jeugdgezondheidsteam (JGZ-team) voert het gezondheidsonderzoek uit. In dit team
werken de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en de doktersassistent samen. Op sommige
locaties van het CJG werkt ook een gezinscoach en/of pedagoog (opvoedkundige).
Wat doet het CJG-jeugdgezondheidsteam op de basisschool?
Gezondheidsonderzoek groep 2 door jeugdarts en doktersassistent.
In groep 2 van de basisschool ontvangt u een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek
van uw kind. Daarnaast krijgt u het verzoek een lijst met vragen over het gedrag van uw kind
(SDQ) in te vullen.
We praten met u en uw kind over: eten, slapen, spelen met andere kinderen en school. We
onderzoeken de oren en ogen van uw kind, de lengte en het gewicht, de motoriek en
lichaamshouding.
We bespreken met u door de gezondheid en de ( spraak)ontwikkeling van uw kind.
Vaccinaties DTP en BMR
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren.
Kinderen krijgen twee vaccinaties: de Dtp-prik tegen Difterie, Tetanus en Polio en de Bmrprik tegen Bof, Mazelen en Rode hond.
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Gezondheidsonderzoek groep 7
Als uw kind in groep 7 zit, krijgt u opnieuw een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek.
Ook krijgt u weer het verzoek een lijst met vragen over het gedrag van uw kind (SDQ) in te
vullen.
De jeugdverpleegkundige van het JGZ-team bespreekt met u de gezondheid en de
ontwikkeling van uw kind. U en uw kind krijgen vragen als: heeft uw kind vriendjes, heeft uw
kind voldoende zelfvertrouwen, wordt uw kind gepest, heeft uw kind snel ruzie, wat doet uw
kind in zijn vrije tijd?
De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht van uw kind en onderzoekt de
lichaamshouding. Verder lichamelijk onderzoek wordt alleen uitgevoerd als daar aanleiding
voor is.Heeft u op andere momenten vragen over de gezondheid of het welbevinden van uw
kind dan kunt u een afspraak maken met het JGZ-team van het Centrum voor Jeugd en
Gezin.
Adresgegevens:
CJG Spijkenisse
Hoogwerfsingel 2
3202 SP Spijkenisse
Telefoonnummer: 010-2010110
Website: www.cjgspijkenisse.nl
E-mail: info@cjgspijkenisse.nl
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Hoofdstuk 10.
De leerplicht
Toelating
CBS Marimba is een school, die in principe openstaat voor alle ouders en leerlingen. De
toelating is niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage van de ouders. Marimba is echter wel
een school, die werkt vanuit een duidelijke Christelijke identiteit. Het kleurt de manier waarop
we met elkaar omgaan.
Wij vinden het dan ook belangrijk dat alle ouders en leerlingen op school deze
uitgangspunten respecteren. Bij de toelating zal dit nadrukkelijk kenbaar worden gemaakt.
Daarnaast zullen wij, met name bij latere (zij)instroom, altijd kijken of we de zorg kunnen
bieden voor uw zoon en/ of dochter die hij of zij nodig heeft. We nemen in deze beslissing uw
verhaal mee, de observaties en resultaten van de vorige school en we kijken naar onze
huidige groepsindeling en leerkrachten. Deze gesprekken worden altijd gevoerd door het
MT.
Drie jaar
Nieuwe leerlingen voor groep 1 mogen gedurende een aantal schooltijden komen
kennismaken na overleg met de groepsleerkracht. Dit mag vanaf het moment dat uw kleuter
3 jaar en tien maanden is. U wordt hiervoor door de groepsleerkracht benaderd.
Vier jaar
Als het kind vier jaar wordt mag het de dag na de verjaardag waarop het kind vier jaar is
geworden naar school.
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. Tot de zesde verjaardag mag u uw zoon of dochter in
bijzondere omstandigheden vijf uur per week thuishouden. Met het oog op de ontwikkeling
van uw kind en de continuïteit van het onderwijs adviseren wij dat niet te doen.
Ziek
Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, verwachten wij dat u ons dat voor
schooltijd meldt.
Dit om ongerustheid of spijbelen te voorkomen. 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.
Bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis e.d. vooraf persoonlijk of via een briefje melden
aan de leerkracht. Wij hanteren een stevig verzuimbeleid omdat wij vinden dat ieder kind
recht heeft op onderwijs. Het verzuimbeleid vindt u op onze website.
Wanneer er een groepsleerkracht ziek of om andere redenen afwezig is, kunnen we een
beroep doen op invalleerkrachten. Zijn deze niet beschikbaar, dan trachten we te
voorkomen dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden. Op zulke momenten
worden de kinderen van de betreffende groep opgedeeld over de andere groepen of
worden leerkrachten die op dat moment niet voor de klas staan in verband met andere
werkzaamheden, alsnog ingezet. Mocht dit allemaal niet lukken dan wordt de groep
alsnog naar huis gestuurd. Natuurlijk brengen we u daarvan op de hoogte en zijn wij ten
alle tijden verplicht om opvang te regelen.
Verlof
Alleen in zeer bijzondere gevallen kunnen leerlingen buiten de vakantieregeling om vrij
krijgen. Bijvoorbeeld als u zelf vanwege seizoenswerk 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. Wij adviseren u een dergelijke
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aanvraag drie maanden van tevoren in te dienen, omdat ook de leerplichtambtenaar
toestemming moet geven. Natuurlijk zijn er omstandigheden zoals een bruiloft of begrafenis
waardoor uw kind niet naar school kan. Ook deze dagen dienen met behulp van de officiële
verlofbrieven te worden aangevraagd.
Leerplicht
De gemeente heeft leerplichtambtenaren aangesteld die controleren of u en ook de school
de leerplichtregels naleven. Bij regelmatig verzuim is de school verplicht de
leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.
Door de school wordt er een dagelijks overzicht gemaakt van alle afwezige leerlingen. Aan
het einde van elk schooljaar wordt dit overzicht verstuurd naar het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. Zie verzuimbeleid op onze website.
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 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;
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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.
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
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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.

Hoofdstuk 11.
Marimba in de praktijk
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 weg leggen. Om 8.30 u. of 13.00 / 13.15 u.
zit iedereen op zijn/ haar plaats.
 Veeg je voeten bij binnenkomst. Wanneer je laarzen aan hebt, trek je ze in de hal uit
en zet ze onder de kapstok. Neem in zo´n geval sloffen of andere schoenen mee voor
in school en tijdens de pauze.
 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.
 Verjaardagen vieren we zoveel mogelijk voor de pauze.
 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 briefje.
 Ook de toiletten houden we schoon en............na het plassen: handen wassen!!
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.
 Huisdieren zijn huisdieren en vanwege allergieën en angsten van sommige kinderen,
geen schooldieren. Soms kan voor een spreekbeurt een uitzondering gemaakt
worden, maar dan eerst na overleg met de leerkracht. Honden op het schoolplein zijn
altijd aangelijnd en niet in de buurt van de ingang.
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Huiswerk
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk mee. De drie basisvakken rekenen,
taal en spelling, maar ook topografie, Engels en wereldoriëntatie krijgen kinderen mee als
huiswerk. De kinderen worden vanaf groep 7 uitgelegd hoe zij met hun agenda moeten
omgaan en hoe zij het huiswerk kunnen plannen. Het huiswerk wordt besproken of getoetst.
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.
Melk drinken
Halverwege de ochtend drinken en eten we wat .Geef uw kind niet te veel eten en drinken
mee. In het kader van de bevordering van gezond gedrag vragen wij u fruit of een boterham
en een melkproduct of sap mee te geven, geen koek en limonade.
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. Voor de zomervakantie ruimen we alle
gevonden kleding op.
Hoofdluis
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Wij zijn van mening dat zowel de school
als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van
hoofdluis. Onze school maakt gebruik van luizenpluis ouders. Zij controleren na elke
vakantie en indien nodig extra. U wordt op de hoogte gebracht als er na controle hoofdluis
geconstateerd wordt. Wanneer uw zoon en/of dochter levende luis heeft, verzoeken we u uw
kind op te halen om te behandelen. Dit om verdere besmetting te voorkomen.
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.
Privacy op Marimba
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
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privacyrechten. 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 privacyrisico’s te beperken. Dat proberen wij hieronder te doen.
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.
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 leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys.
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.
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 leerlinggegevens 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 de bestuur.
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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.
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.
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.

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 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).
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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
Ouderbijdrage
Deze vrijwillige bijdrage is bedoeld om alle extra kosten die voor uw kind(eren) worden
gemaakt en welke niet door de overheid worden gesubsidieerd te betalen. U kunt hierbij
denken aan het Sinterklaasfeest, de kerstviering en excursies.
De bijdragen voor dit jaar zijn:
1e kind
€ 30,00
2e kind
€ 27,50
3e kind
€ 25,00
Bij inschrijving kunt u kenbaar maken of u de bijdrage contant of via elektronisch bankieren
wilt voldoen naar het Rabobankrekeningnummer:IBAN NL 59 RABO 0130134678 onder
vermelding van de naam van uw kind(eren), groep en locatie. Eventuele wijziging van
betalingskeuze kunt u doorgeven aan de directie.
We zijn ons aan het oriënteren op een digitaal betalingssysteem. We houden u hiervan op de
hoogte.
Gymnastiek
Groep 1/ 2
Deze groepen maken gebruik van het speellokaal. Wij verzoeken u om uw kind gymkleding
mee te geven. Het hoeft geen echt gympak te zijn, een korte broek, een T-shirtje en een
paar gymschoenen is al voldoende. Wilt u voor de zekerheid gymschoenen en kleding
merken en ze in een, voor uw kind, duidelijk herkenbare tas doen. De gymtas blijft de hele
week op school en kan in het weekend worden meegenomen voor een wasbeurt.
Groep 2St t/m 8
Deze groepen maken gebruik van de gymzaal bij de school. Kinderen uit deze groepen
dienen een gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen zonder zwarte zolen, een handdoek
en een paar extra sokken mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen
dat de gymschoenen die tijdens de gymles worden gedragen, niet buiten worden gebruikt.
Noteer voor de zekerheid de naam in gymschoenen en kleding.
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Overblijven
Het overblijven voor locatie Sterrenkwartier is geregeld via de school.
Een strippenkaart voor 10 x overblijven kost Є 20, =. De kinderen brengen eigen eten en
drinken mee. Informatie over kosten, regels en afspraken kunt u nalezen in de
Overblijffolder, te verkrijgen bij de overblijfcoördinator:
Het overblijven voor locatie Groenewoud is geregeld via de SKS Alles Kids.
Voorschoolse - en Naschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht dagarrangementen aan te bieden. De school
wil u wijzen op mogelijkheden voor voor- en naschoolse opvang. In Spijkenisse bestaat de
mogelijkheid Buitenschoolse opvang in te huren. Het bestuur van de VCPO heeft met een
aantal van deze organisaties contracten afgesloten met betrekking tot randvoorwaarden
zoals: het vervoer van de kinderen en de opvang tijdens studiedagen en dergelijke.
Inhoudelijk is en blijft Buitenschoolse opvang een taak en verantwoordelijkheid van ouders.
Namen en adressen van Buitenschoolse opvang zijn via school te verkrijgen. Uiteraard kunt
u als ouders ook onderling afspraken met betrekking tot kinderopvang.
Studiedag
Een aantal malen per jaar is er een studiedag of studiemiddag om de leerkrachten te
professionaliseren. In de weekbrief en kalender zullen ruim van te voren de exacte data
hiervoor bekend worden gemaakt.
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