
       

 
Kwaliteitskaart Volledige opening Marimba per 8-6-2020 

Definitief 
 

 

Voor Leerkrachten, MT, IB 
Verantwoordelijke  Schoolleiding en IB 
Geëvalueerd  

 
Doel: 
De kaart heeft als doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij Marimba volledig 
kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak, op alle gebieden, zo goed mogelijk vorm en 
inhoud kunnen geven. We streven naar een veilige school voor leerlingen en medewerkers. 
Hiermee wordt bedoeld dat we de mogelijkheid om het Coronavirus door te geven zoveel mogelijk 
beperken. 
 
 
 

 
 
Uitgangspunten bij het opstellen van de richtlijnen: 
 
Het landelijke protocol dat is opgesteld op basis van het kabinetsbesluit om de scholen volledig 
weer te openen is richtinggevend, waarbij geldt: pas toe of leg uit. Dat betekent dat er 
beredeneerd van afgeweken kan worden. Dit geldt voor de toepassing van het landelijke protocol 
en de vertaling van onderliggende richtlijnen op schoolniveau. Tevens is aangegeven dat geen 
enkele school gehouden kan worden aan het onmogelijke. 
 



- Binnen het kader van het protocol hebben de besturen organisatorische besluiten voor alle 
scholen genomen, te weten: 
o Het hanteren van aangepaste schooltijden (een aangepast continurooster) tot de zomervakantie 
o Externen in de scholen: 
Ouders en andere externen mogen in principe niet in de school komen. Vaste contactpersonen 
(schoolbegeleider van samenwerkingsverband Kindkracht, de vaste logopediste of bestuurders) 
van de school krijgen vanaf 8 juni wel weer toegang met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Bij 
twijfel beslist de schooldirecteur of de aanwezigheid van een externe (en eventueel ouders) in de 
school noodzakelijk is.  
O Grootschalige activiteiten en afscheidsmusical Om duidelijkheid te geven, hebben wij besloten 
om dit jaar schooljaar geen activiteiten te organiseren waar grote groepen bijeenkomen. Deze 
activiteiten omvatten excursies, schoolkampen en de afscheidsmusical voor groep 8. Vanuit onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid willen wij dat de kinderen, 
leerkrachten en ouders geen extra risico lopen. Uiteraard kunnen bepaalde activiteiten in een 
aangepaste vorm wel worden uitgevoerd. Zo zou de musical, met en voor groep 8 kinderen, 
gefilmd kunnen worden voor de ouders en andere betrokkenen, of eventueel via een live stream 
gevolgd kunnen worden. 
 
 
 
Aanpak Marimba 
 

1. Voorwaardelijk, om te komen tot onderwijs 
 

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod  
Alle leerlingen zijn per 8 juni weer welkom op school met inachtneming van de opgestelde 
afspraken later beschreven in deze kaart. Leerlingen maken geen gebruik meer van de 
noodopvang. 
 
Specifiek op Marimba zijn er de volgende maatregelen van kracht: 
 · De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden: alle klaslokalen 
worden ingezet.  
· De leerlingen komen vijf hele dagen van 8:30/8:40-14:00/14:10 als groep naar school. 
· De groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van 
andere groepen.  
 
Bewegingsonderwijs zal na 8 juni weer vorm gaan krijgen. Op dit moment is de exacte uitwerking 
hiervan nog niet bekend. Dit volgt. De eerste week van de volledige opening wordt er op Marimba 
nog geen bewegingsonderwijs gegeven. 
 
Ook in deze fase zal er gewerkt worden met een continurooster om zo min mogelijk haal- breng 
verkeer rond de school te hebben. De inloop en het vertrek zal gefaseerd plaats vinden. (zie punt 
organisatie)  
 
Onderwijs op afstand 

Marimba:  



Voor de leerlingen die (langdurig) afwezig zijn na 8 juni vanwege gezondheidsrisico’s zal de school 
thuisonderwijs blijven verzorgen. Deze leerlingen zullen we in de eerste week in beeld moeten 
krijgen. 

Er is een overzicht van welke leerlingen er thuis werken. Arieke beheert deze groep.  Woensdag 10 
juni hebben deze leerlingen allemaal een bericht gekregen met de volgende inhoud: 

- Elke maandag ontvangen deze leerlingen een weektaal via de mail (deze wordt gemaakt 
door de groepsleerkracht 

- Het schriftelijke werk kan opgehaald worden op school 
- Vragen kunnen  via de mail gesteld worden en op afspraak kan er instructie gegeven 

worden via google classroom 

Uitgeleende chromebooks 

We vragen de leerlingen om  8 juni de chromebooks mee terug te nemen naar school. Ict-er neemt 
deze in ontvangst , controleert deze en draagt zorg voor het schoonmaken van de chromebooks, 
laders en muizen. 

2. Veiligheid 

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor onderwijssetting.  

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
  
· Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden 
· Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact 
voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 
· Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (Corona) hebben.  
- Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec. 
· Er worden geen handen geschud.  
· Hoesten/niezen in de ellenboog. 
· Niet aan je gezicht zitten.  
. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 
. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 
 
Marimba invulling: 
Verwijzing naar schoonmaakprotocol VCPO.  
Het handen wassen voor de kleine pauze gaat van de checklist af. Handen wassen na buiten 
spelen, bij binnenkomst, na toiletgebruik en niezen/neussnuiten blijft. 
In de school hangt in de hal (vergroot) en in elke klas een “handen was” reminder. 
Er komt een checklist wat er in de pauze erna na schooltijd door de leerkrachten schoongemaakt 
wordt. 
 
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 
worden nageleefd.  
 
In elke klas zijn aanwezig: 



- Desinfecterende handgel voor leerkrachte. 
- Zeeppompje 
- Papieren handdoekjes.  
- Oppervlaktesprays/ Tafels ed mogen schoongemaakt worden met water en schoonmaakmiddel. 
 
Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering 
van deze hygiëne maatregelen. Op Marimba zijn dit: 
 
Locatie Groenewoud: Wanda Sader 
Locatie Sterrenkwartier: Joyce Jongerling 
 
Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Bestuur: bestelt centraal voor de scholen desinfecterende handgel, papieren handdoekjes, extra 
oppervlaktesprays en zeeppompjes. 
 
Er is op beide locaties een uitgebreide professionele schoonmaak na elke lesdag. 
 
 

3. Personeel 
Te allen tijde 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling, uitzondering is er als 
werkzaamheden niet op afstand uitgevoerd kunnen worden. 
Alleen de leerkrachten die die dag les geven hun groep zijn aanwezig in de school.  
Er wordt niet centraal koffie gedronken of geluncht. 
Leerkrachten zijn na afloop, na de dagelijkse hygiëne check snel naar huis. Evt. nakijkwerk wordt 
thuis gedaan. 
 
Voor specifieke zaken rondom gezondheid van collega’s en de risicogroepen verwijs ik naar het 
document onder deze kwaliteitskaart. 
 
Vaste contactpersonen mogen de school betreden.  
Schoonmaak is na schooltijd aanwezig in de school 
Vrijwilligers mogen op het plein ingezet worden als pauzewacht. 
 
 

4. Contact met ouders 
 
Fysiek 
Ouders mogen de school niet betreden. Zij leveren hun kind af en halen hun kind op, op de 
afgesproken plek. 
 
Schriftelijk 
Ouders krijgen informatie via social schools.  
JOT/ SMW en ouders met zorgen hebben contact met intern begeleider via de mail 
 
Contact ouders- leerkrachten: 
Ouders geven absentie van hun zoon en/ of dochter door via social schools  
Ouders gebruiken de chatfunctie van social schools om korte vragen/ opmerkingen te stellen aan 
de leerkrachten. 
 
Gesprekken over onderwijsinhoud/ gedrag zullen telefonisch plaats vinden en er volgt een korte 
notitie in parnassys 
 



Leerlingen die niet afgemeld worden, worden twee keer door de leerkracht gebeld, bij geen 
gehoor, worden deze leerlingen doorgespeeld naar directeur. Deze pakt het contact dan op. 
 
Zieke leerlingen 
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  
• Neusverkoudheid. 
 • Hoesten.  
• Moeilijk ademen/benauwdheid.  
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.  
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 
uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels  
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis.  
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang.  
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis. 
 • Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de 
school contact op met de GGD. 
 
Wegstuurbeleid 
 
Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat het personeelslid naar 
huis.  
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt  gaat de leerling naar huis. Ook 
eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan 
ook niet naar de BSO. Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. 
 Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een 
temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven.  
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:  
• Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald. 
 
Kleuters:  
Alle leerlingen die tussen 11 mei en zomervakantie 4 worden, worden zsm gebeld om afspraken te 
maken: 
- wenmomenten in overleg 
 

5. Organisatie van ons onderwijs 
 

Inrichting van lokalen 
De leerkrachten zetten de tafels weer terug in de vorm waarin zij stonden voor 16 maart 2020. Of 
kiezen zelf voor een betere opstelling indien nodig. 
 
De leerkracht plaatst de instructietafel en het bureau met beschermingszeil op een veilige en 
praktische manier 
 
Materialen:  
Uitdelen door leerling(en) die die dag de uitdelers zijn. 



We maken geen gebruik van leenpotloden o.i.d. 
 
Groep 1 t/m 8: pauze hapje op de reguliere plek 
Lunch in tas en deze hangt op gang. 
 
Er liggen geen rommeltjes en troepjes in de lokalen 
 
 
Leerlingen groep 1 en 2 
 
Ouders zou met klem gevraagd kunnen worden makkelijke kleding en schoenen aan te trekken bij 
kinderen. Zodat deze makkelijk vastgemaakt kunnen worden. 
Eten en drinken in makkelijk te openen bekers en doosjes zou een uitkomst zijn 
Inrichting kleuterlokalen naar eigen inzicht. 
 
Pauzetijden/spel en buitenspelen/overblijf 
 
Pauze leerkrachten 
We onderzoeken momenteel om vrijwilligers van de overblijf Sterrenkwartier op beide locaties in 
te zetten zodat leerkrachten een pauzemoment op de dag hebben. 
 
Pauzetijden Sterrenkwartier 
 
 

 
Kleine pauze: 
Tot 9:55             gr 1 en 2   
10:00-10:15      gr 3, 4 en 5  
10:20-10:35      gr 6/7 en 8 
 
Grote pauze: 
11:45-12:00      gr 1 en 2 
12:05-12:20      gr 3, 4 en 5 
12:25-12:40      gr 6/7 en 8 
 
Vakverdeling 
Groep 1/2 A  vak B                   Groep 5     vak A 
Groep 1/2 B  vak C                   Groep 6/7 vak A 
Groep 3     vak C                       Groep 8     vak B -C 
Groep 4     vak B 
 
 



Pauzetijden Groenewoud 
 
Kleine pauze       Locatie Marimba Groenewoud 
 

 Ma t/m vr 
9.45-10.00 Groep 3 
10.00-10.15 Groep 4/5 
 10.15-10.30 Groep 5/6 
10.30-10.45 Groep 6/7 
11.00-11.45 Groep 1 

  
Lunchpauze   Locatie  Marimba Groenewoud 
                                                                                                   

 Binnenpauze Buitenpauze 
12.00-12.15 2/3 4/5 
12.15-12.30 4/5 2/3 
12.30-12.45 5/6 6/7 
12.45- 13.00 6/7 5/6 
13.00-13.45  1/2 

  
Halen en brengen 
De kinderen zullen gefaseerd starten en weggaan 
 
5,6,7,8: 8.20-8.30 
1 t/m 4: 8.30- 8.40 
 
Groep 4/5 Gr : 8.20 – 8.30, uit 14.00 uur 
 
14.00: groep 5 t/m 8 
14.10 rest naar huis 
BSO tussen 14.00-14.30 
 
Starten Groenewoud: 
Het plein heeft voor ons alleen een Marimba deel. We hebben het plein afgeschermd met 
evenementen hekken. Dit is afgestemd met de buurscholen. 
Ouders nemen afscheid bij het zijhek ( is aangegeven met pijlen en naambordjes) 
Kleuter- collega staat bij het hek 
Leerlingen lopen zelfstandig of met ambulante collega naar de klas 
 
Ingang nooddeur: groep 1 t/m 4 en 5a 
Ingang hoofdingang: groep 5b, 6 en 7 
Dit geldt voor elk in- en uitgang moment 
 
Na schooltijd 
Op de stoep buiten het hek is een vak voor de ouders groep 1, 2 en een vak voor de ouders groep 
¾ waar leerlingen na schooltijd afgeleverd worden 
  
Starten Sterrenkwartier 



De kinderen lopen zelfstandig naar binnen tijdens hun aanvangstijd. Bij het lokaal worden zij door 
hun lkr opgevangen. Bij het hek bij binnenkomst staat in toerbeurten een lkr of ond. assistent. 
Tijdens de pauze en afsluitmomenten maken de kleuters gebruik van de achteruitgang. 
De andere groepen gebruiken de hoofdingang. 
 
Kleuters worden na afloop opgehaald door ouders op het plein. Er komt een vak waar ouders 
wachten en de collega’s brengen de kleuters naar buiten. 
 
 

6. Onderwijsinhoud 
 
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Groepsvorming zal centraal staan en daar 
moet aandacht voor zijn. De volledige opening van de school moet voor iedereen als positief 
worden beschouwd. De leerkrachten en schoolleiding moeten zorgdragen dat dit ook gebeurt.  
Alle maatregelen die zijn getroffen moeten worden uitgelegd en voorgedaan. Dit kan op allerlei 
manieren, praten, tekenen, fysiek e.d.  
 
Marimba: 
 
We hebben als uitgangspunt een aantal leidende principes met elkaar afgesproken: 
 

- Welbevinden en betrokkenheid staan voorop 
- We gebruiken de contactmomenten om welbevinden en betrokkenheid goed te 

observeren en te monitoren. (zorgen delen met IB) 
- Onze onderwijstijd gebruiken we effectief 
- The leader in me is leidend in ons lesgeven 
- Onze dagopening is passend bij deze tijd en kan bestaan uit Trefwoord of The leader in me 
- We gebruiken de leiderschapsmappen als portfolio tot de zomervakantie op de 

afgesproken manier 
- Voor de kernvakken geven we doelgericht onderwijs met de cruciale doelen als 

uitgangspunt 
- We spreken niet over achterstanden maar over een nieuwe beginsituatie 
- E CITO: verwijzen document E- screening 

 
 
Vak inhoud 
 
De eigen leerkrachten weten precies wat de beginsituatie van de groep en de leerling is. Er zal de 
komende tijd veel nadruk liggen op de basisvakken, maar ook zal er weer ruimte zijn voor extra 
zaken. Leerkrachten gaan terug naar de beschreven kwaliteitskaarten voor de vakken. Zij zullen 
maatwerk uitvoeren op het gebied van onderwijstijd, aanbod en instructie. Dit zal per groep 
verschillen. 
Marimba: 
Er is elke dag aandacht voor groepsvorming en welbevinden/ betrokkenheid (zie kwaliteitskaart 
groepsvorming voor ideeën en voorbeelden) 
 
Groep 1 en 2 

- Spelinloop en werkwijze zoals beschreven in het borgingsplan jonge kind 
- Doelgericht werken volgens doelen van BOSOS en SLO 

 
Groep 3 t/m 8 elke schooldag minimaal: 
 



- Technisch lezen 
- Rekenen 
- Begrijpend lezen (1 x in de week) 
- Spelling 
- Taal 
- (Schrijven) 

 
Leidraad schoolbreed:  
 
Technisch lezen:  
We verwijzen naar de kwaliteitskaart technisch lezen waarin de schoolbrede afspraken en 
onderwijsinhoud in zijn beschreven.  
 
Rekenen: 
Op basis van de gestelde cruciale doelen geef je vorm en inhoud aan het rekenonderwijs passend 
bij jouw groep. 
 
Spelling:  We verwijzen naar de kwaliteitskaart spelling waarin de schoolbrede afspraken en 
onderwijsinhoud in zijn beschreven.  
 
Begrijpend lezen:  
Nieuwsbegrip basisles en XL lessen 
Groep 3: eigen methode 
 
Taal 
Methode verder waar gebleven: maak effectieve keuzes.  
Belangrijk: Hoofdletter aan begin zin, punt, vraagteken, uitroepteken, aanhalingsteken haakjes.  
  
  
Tijd over:   
Creatief: TLIM, welbevinden, betrokkenheid  
Maak iets voor de andere groep (zie kwaliteitskaart groepsvorming)  
Spel.  
 
 

 

Kwaliteitskaart: instemming MR 4-6-2020



 

Op 11 mei starten de scholen weer onder vastgestelde omstandigheden. Dit stappenplan is bedoeld om de leidinggevenden te ondersteunen in het gesprek 
met een medewerker die aangeeft tot de risicodoelgroep te behoren, een gezinslid heeft die tot de risicodoelgroep behoort of zich ernstige zorgen maakt. 
Alvorens het stappenplan verder uit te werken, hieronder de kaders vanuit de PO-raad (protocollen opstart basisonderwijs eb sbo) en de richtlijnen RIVM. 

Kaders 



Richtlijnen RIVM risicodoelgroep Thuis blijven bij Coronagerelateerde klachten          

                                                                                                    
- Verkoudheid       
- Niezen       
- Hoesten 
- Keelpijn 
- Moeilijk ademen 
- Koorts (vanaf 38 graden) 

 Bij koorts blijft iedereen in het huishouden thuis.   
 Als tijdens schooltijd koorts wordt vastgesteld, direct naar huis. 
 Medewerker wordt getest conform de zorgaanpak. (op 30 april is nog onbekend op welke wijze dit zal plaatsvinden). 



         Specifieke maatregelen 
In de volgende situaties kan een medewerker van werken op school vrijgesteld worden.  
Keuze medewerker in overleg met de werkgever: 
- medewerker valt in risicogroep 
- medewerker met gezinsleden in de risicogroep 

         Een medewerker die zich ernstige zorgen maakt, gaat met de             
         leidinggevende in gesprek. In dit gesprek wordt beoordeeld of  
         tot afspraken kan worden over de precieze invulling van de  
         van de werkzaamheden. 

 
                
Uit de richtlijnen blijkt duidelijk dat het de keuze van de medewerker is als hij/zij op school komt werken als hij/zij tot de risicodoelgroep behoort of als éen 
van de gezinsleden tot de risicodoelgroep behoort. Uiteraard is het belangrijk dat de medewerker de leidinggevende hierover in gesprek gaan. 
De leidinggevende kan de medewerker vragen om met de arbodienst contact te leggen om te onderzoeken of hij/zij tot de risicodoelgroep behoort. 
 
Als de medewerker zich ernstige zorgen maakt, kan in een gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende bepaalde afspraken worden gemaakt.. De 
verzuimconsultant kan hierin ondersteunen. 
In alle gevallen geldt dat Margriet Ophoff, verzuimconsultant arbodienst Perspectief, met de medewerker telefonisch in gesprek kan gaan. In dit gesprek zal 
Margriet verdiepende vragen stellen en de medewerker ondersteunen bij het maken van de keuze. Indien gewenst kan zij de casus voorleggen aan de 
bedrijfsarts. De medewerker kan met deze input zijn of haar keuze maken om wel of niet op school te werken. 
Contactgegevens Margriet Ophoff: telefoonnummer 06- 41 51 04 04 of per e-mail: margrietophoff@perspectief.eu. 

 

 

 

 

  

Coronagerelateerde 
klachten 

Medewerker blijft thuis. 
 Bij koorts: alle gezinsleden 

blijven  thuis. 

Mail naar 
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Moet nog uitgewerkt 
worden 

Naar buiten als klachten 24 uur 
weg zijn 



 

   

  

Medewerker of 
gezinslid behoort tot de 

risicodoelgroep 
Gesprek tussen 
medewerker en 
leidinggevende. 

Advies om met 
verzuimconsultant 
contact te leggen 

KEUZE medewerker wel/niet op 
school werken. De medewerker 
informeert de leidinggevende 

Werken 
op school 

Niet werken op 
school 

Mail naar 
hrm 

Afspraken over 
werkzaamheden 
op afstand 



                   

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Medewerker maakt 
zich ernstige zorgen 

Gesprek tussen 
medewerker en 
leidinggevende. 

Telefonische afspraak  
met verzuimconsultant 

Leidinggevende en medewerker 
maken afspraken 


