
 

Kwaliteitskaart jan 2021 Coronavirus Maranatha 

1. Doel van deze kwaliteitskaart 

Deze kaart heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij de school als school ervoor willen zorgen dat wij 
onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud 
kunnen geven.  

Wij willen vooral aansluiten op dat wat de vorige keer werkte en brengen eveneens verbeteringen aan, 
waardoor we het onderwijsleerproces beter kunnen waarborgen en optimaliseren.  

We streven naar afstemming tussen de drie scholen in Nieuwkoop, waarbij we rekening hebben te 
houden met de richtlijnen van de overheid en onze schoolbesturen.  

Door het coronavirus zitten alle leerlingen thuis maar de meesten zijn wel in staat om lessen te volgen en 
te leren. We verzorgen de komende periode online-onderwijs. Echter het welbevinden staat voorop. Het 
is van belang dat leerlingen zich prettig en veilig voelen om fouten te durven maken om iets niet direct te 
begrijpen etc.  

De invulling is afhankelijk geweest van:  
● Het RIVM/GGD-advies.  
● Mededelingen en eisen van Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.  
● Afspraken op bestuursniveau.  
● Afstemming met andere besturen.  
● Afstemming met gemeente Nieuwkoop.  
● Afspraken op schoolniveau.  

 

 



 

2. Onderwijs 
Alle leerlingen blijven thuis in verband met opgelegde lockdown tot in ieder geval maandag 18 januari.  
  
De leerlingen krijgen thuis online les.  
Iedere leerkracht maakt daarover plannen met de eigen groep. Hierover wordt met ouders 
gecommuniceerd via Parro en de school-website.  
Leerkrachten zoeken contact met de groep of groepjes kinderen via Google Meet.  

Leerplicht 

Het volgen van thuisonderwijs is verplicht voor alle leerlingen. Zo staat het verwoord in het recente 
protocol van de gemeente Nieuwkoop:  
Als de school constateert dat een leerling het programma niet volgt kan de school het beste contact 
opnemen met de ouders en/of leerling om te onderzoeken waarom de leerling het programma niet volgt. 
Als het de school niet lukt om contact te krijgen met een gezin of als een kind te veel achterstanden 
oploopt, omdat ondanks inzet van de school schoolwerk niet opgepakt wordt, dan kan school dit 
neerleggen bij de leerplichtconsulent. Het niet volgen van online-onderwijs wordt nu ook echt gezien als 
verzuim en mag door scholen dus ook als “ongeoorloofd” geregistreerd worden.  
 
Situatie  
Leerling doet na meerdere pogingen van school niet mee aan het digitaal onderwijs:  

● School informeert de leerling en/of de ouders, bijvoorbeeld per brief en/of e-mail.  
● School neemt telefonisch of per e-mail contact op met de leerplichtconsulent.  
● Na overleg met de leerplichtconsulent kan afgesproken worden dat er een melding via het 

DUO-verzuimloket wordt gedaan onder “ongeoorloofd verzuim”. Hiermee ontstaat een wettelijke 
basis om persoonsgegevens te delen. De administratie maakt een verzuimdossier aan.  

De leerplichtconsulent zoekt nader contact met leerling en/of ouders gezin. In eerste instantie 
telefonisch.  

● Wanneer ook de leerplichtconsulent er niet in slaagt contact te leggen, wordt in overleg met 
ketenpartners besloten of een ‘straatbezoek’ noodzakelijk is. Doel van het contact is leerling te 
bewegen het digitale onderwijs te volgen. De leerplichtconsulent heeft hierbij geen handhavende 
bevoegdheden.  

De leerplichtconsulent geeft een terugkoppeling aan de school.  

Team statushouders  

Bij de begeleiding van de statushoudersgezinnen kan er contact opgenomen worden met het team 
statushouders. Zij kunnen de ouders begeleiding bieden en uitleg geven over wat er van hen verwacht 
wordt. Zeker wanneer er sprake is van een taalbarrière. Het contact vanuit school of kinderopvang zal 
direct verlopen via team statushouders. Team statushouders zal wanneer nodig contact opnemen met de 
vrijwilligers die betrokken zijn bij het gezin.  

Leerlingen in een kwetsbare positie  

Het is aan de school om te bepalen welke individuele leerlingen zich in een kwetsbare positie bevinden. 
Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen met grote achterstanden, of een groot risico op achterstanden, een 
kwetsbare gezinssituatie of psychische of fysieke beperkingen.  
 
Doordat sommige kinderen meer kwetsbaar zijn dan anderen, kiezen we ervoor om meer kwetsbare 
kinderen een aantal uur per week naar school te laten komen voor extra ondersteuning.  
 
Mocht dit uw kind betreffen dan wordt u geïnformeerd door de leerkracht van uw kind over de inhoud en 
de tijden. Het gaat qua ondersteuning meestal om een blok van 1 à 2 uur met een leerkracht of 
ondersteuner die hiervoor speciaal is ingeroosterd op een moment tussen 9.00-14.30 uur.  
U kunt ervoor kiezen er wel of geen gebruik van te maken. Wij geven u hierin een vrijblijvende keuze. Het 
is echter een weloverwogen keuze als we u benaderen. 
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Specifieke onderwijsgroepen 

● De Laddergroep krijgt komende periode wel les op school op dinsdag- en donderdagochtend van 
8.30 - 11 uur. 

● De dyslexietraining mag/kan ook gewoon blijven plaatsvinden op school en gaat volgens afspraak. 
● De coronasubsidie loopt ook door, echter de tijd is wellicht iets aangepast. 

De groepsleerkrachten en Marjan Tersteeg communiceren zelf de tijden met de ouders. 
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3. Noodopvang  
Noodopvang is er voor kinderen met ouders die werken in cruciale beroepen.  
Ouders die alletwee in een cruciaal beroep werken hebben voorrang op ouders waarvan er maar één in 
een cruciaal beroep werkt.  
  
Voor de noodopvang van deze doelgroep hanteren we de volgende uitganspunten:  
● De noodopvang vindt in beginsel plaats op de eigen locatie waar het kind normaliter ook opgevangen 

wordt of naar school gaat.  
● Noodopvang van schoolgaande kinderen op de scholen onder de reguliere schooltijden blijft het 

uitgangspunt. Onderling kunnen scholen afspraken maken over het samenvoegen van kinderen maar 
zorgen ervoor dat er niet te grote groepen ontstaan.  

● Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is beschikbaar voor kinderen van 
ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is 
afgesproken.  
Ouders die geen contract hebben bij de kinderopvangorganisatie kunnen wel een aanvraag indienen 
voor opvang. Dit wordt tegen betaling gehonoreerd als er plaats is.  

● Ouders die gebruik kunnen maken van de noodopvang bij BSO/kinderopvang en gebruik willen van 
extra uren opvang dan waarvoor ze een contract hebben nemen hierover contact op met de 
kinderopvangorganisatie. Zij zullen moeten betalen voor de extra uren.  

● Mocht een kinderopvangorganisatie /onderwijs niet meer in staat zijn om dit zelf te organiseren dan 
nemen zij contact op met gemeente. De gemeente en opvang/onderwijs organisatie spannen zich 
gezamenlijk in om tot een passende oplossing te komen  

● Onder cruciale beroepen verstaan we cruciale beroepen tijdens de COVID-19-uitbraak en in vitale 
processen, zoals beschreven door de Rijksoverheid. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen  

● Als in een gezin één of beide ouder(s) een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf opvang te 
verzorgen. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang (dagopvang, BSO, 
gastouderopvang).  

● De RIVM richtlijnen blijven overeind.  

U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de directie per mail via info@maranathaschool.nl . In de aanvraag 
omschrijft u uw beroep en welke dagen/tijden u opvang wenst. U ontvangt dan per mail een bevestiging 
of een aanvullende vraag.  

Dagen noodopvang: 

In principe is er noodopvang op de maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag.  

Voor de woensdag hebben we nagenoeg geen aanmeldingen. Op dit moment worden onze leerlingen op 
woensdag opgevangen op De Rietkraag. Op de vrijdag is dat andersom. Dan komen er leerlingen van De 
Rietkraag naar onze school ter noodopvang. Als de noodopvang-groep op woensdag groter wordt dan 5 
leerlingen, gaan we het zelf regelen op school. 

Hoe geven we de noodopvang vorm? 

Voor de noodopvang van onze leerlingen hebben we de volgende interne afspraken gemaakt. 
● De opvang is maximaal van 08.30 uur tot 14.30 uur.  
● Aanvragen voor de noodopvang gaan via de directie (info@maranathaschool.nl).  
● Aanmelden kan minimaal 2 dagen van tevoren. 
● Afmeldingen graag z.s.m. doorgeven (minimaal voor 8.30 uur), anders weten we niet waar de 

kinderen zijn.  
● Er is 1 begeleider op 10 kinderen. Dit zijn niet de eigen groepsleerkrachten, maar leerkrachten 

van het kernteam, onderwijs-ondersteuners en/of stagiaires.  
● De kinderen kunnen om 08.20 uur via de hoofdingang naar binnen.  
● Kinderen nemen hun eigen schoolwerk, eten en drinken en device mee naar school.  
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● Het huiswerk van de dag wordt gemaakt onder begeleiding (echter via dezelfde manier als er 

thuis wordt gewerkt) en er wordt gespeeld bij de opvang.  
● Er wordt per dag een half uur gym gegeven door meester Harm (gymkleding ook meegeven aub) 
● Er is TSO op maandag, dinsdag en donderdag van 12.00-12.45 uur, waarbij de kinderen een 

boterham op school eten en spelen. 

Gymzaal.  

Er wordt nu het weer kouder en natter wordt binnen gegymd.  
Als er binnen gegymd wordt gelden volgens RIVM de volgende regels:  

● Er vindt continu ventilatie plaats tijdens de gymlessen, in lijn met het Bouwbesluit.  
● De volledige ruimte-inhoud van een gymzaal is gemiddeld binnen een uur geventileerd.  
● Na elke gymles wordt gedurende 10 tot 15 minuten de lucht ververst door ramen en/of deuren 

tegen elkaar open te zetten; hierdoor wordt een groot deel van de lucht snel ververst. In ieder 
geval ook tijdens de pauzes en voor en na schooltijd.  

● De toevoer van de verse lucht dient rechtstreeks van buiten te komen.  
● Het geluidsniveau van het ventilatiesysteem dient minder dan 40 dB(A) te zijn. 

Zieke leerlingen en de noodopvang  

Kinderen mogen naar noodopvang tenzij:  
● het kind 1 van de volgende klachten heeft: verkoudheidsklachten mét keelpijn, hoesten, 

verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;  
● een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.  
● een kind contact heeft gehad met een patiënt met een bevestigde Covid-19.  

Kinderen blijven in deze gevallen thuis tot zij (en/of hun huisgenoten) 24 uur klachtenvrij zijn.  
Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen thuisquarantaine niet halen of brengen. Hiervoor zullen ze 
anderen moeten vragen.  
  
Als iemand in het huishouden van het kind getest is op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het 
kind thuisblijven en wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan tien dagen ná het laatste 
contact met die persoon thuisblijven.  

Mag mijn kind met neusverkoudheid naar de noodopvang?  

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar en kinderen van de basisschool geldt dat zij bij alleen een 
neusverkoudheid gewoon naar de noodopvang mogen, behalve:  

● als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  
● als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;  
● als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 

heeft.  
 
Signaleert een medewerker dat een leerling op school een van bovenstaande klachten heeft dan worden 
ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.  Ook broertjes en 
zusjes moeten dan naar huis.  
 
Signaleert een leerkracht dat er een broertje of zusje van zijn leerling afwezig is wegens ziekte en zijn 
leerling is toch op school, dan volgen we dezelfde stappen als hierboven beschreven: u wordt gebeld en 
verzocht om uw kind op te komen halen.  
  
Als er drie zieke leerlingen met geteste Corona zijn, nemen we contact op met de GGD om vervolgstappen 
af te spreken.  

Kan ik mijn kind laten testen?  
Ja, als uw kind klachten heeft die passen bij Corona.  
Per 1 december kan in ieder geval iedere volwassene mét of zónder klachten zich laten testen.  
Als iemand géén klachten heeft kan dat echter alleen in deze 2 gevallen:  
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● Ze komen naar voren uit bron- en contactonderzoek omdat zij nauw contact hadden met een besmet 

persoon.  
● Ze krijgen een melding in de CoronaMelder app omdat ze in contact zijn geweest met iemand met 

corona.  
Sinds 30 december adviseert het RIVM om ook kinderen met klachten zich te laten testen.  

Testen zonder klachten  

Heeft u geen klachten, maar had u wel nauw contact met iemand met corona? Dan kunt u zich laten 
testen op de 5e dag na het risicovolle contact. Is de uitslag negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine 
te blijven. Lees meer over testen zonder klachten en het testbeleid.  
  
Kinderen kunnen op verzoek van de ouders worden getest. Ouders zijn echter niet verplicht om hun kind 
te laten testen.Scholen en kindercentra mogen niet eisen dat een kind wordt getest.  
 
Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld.  
Bij een positieve uitslag moet het kind ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het kind mag pas 
weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  
  
Bij een negatieve testuitslag mag het kind naar de kinderopvang, als het alleen neusverkouden is en 
verder niet ziek.  
Zie ook de Handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen.  
Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.  
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4. Ritme & routines (per 4 jan 2021): 

Ophaalmoment: 

maandag 4 januari 2021 
➢ Tussen 9-10 uur kan er materiaal opgehaald worden door de leerlingen in de eigen groep.  

○ 9.00-9.15 u:    Aij t/m Driehuis 
○ 9.15-9.30 u:    Efram t/m Kwint 
○ 9.30-9.45 u:    Laan t/m Stigter 
○ 9.45-10.00 u: Thoma t/m Zandvliet 

➢ Ouders wachten buiten 
➢ Eenmaal per 2 weken is er een ophaalmoment voor aanvullende materialen (zolang het mogelijk 

is of als het nodig is).  
➢ Voor groep 8 komt er een wekelijks ophaalmoment. 
➢ Het ophaalmoment is altijd op de maandag.  
➢ Hebben de leerlingen een computer?  

○ Leerlingen van groep 1 t/m 4 werken via de devices van de ouders.  
■ Bij problemen kunnen ouders contact opnemen met school, dan bekijken we wat 

we in deze kunnen betekenen. 
○ De  leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen hun Chromebooks mee naar huis (incl. oplader 

met naam, koptelefoon, muis, inlog). Neem aub een stevige tas mee hiervoor! 

Dagritme leerlingen thuis: 

● 8.30 uur voorbereiden: spullen klaar leggen 
● De instructielessen staan klaar voor in de ochtend vanaf 9.00 tot 12 uur 

○ Voor groep 1-4 op de website 
○ Voor groep 5-8 in google classroom 

● Leerkrachten van groep 1 en 2 hebben dagelijks via de meet of hangout contact met een groepjes 
leerlingen om zo 2x per week alle leerlingen even te spreken/zien. Hiervoor is er een vast 
inbel-spreek & ontmoet-rooster op de ma/di/do/vr tussen 11.00-12.00 uur. 

● Graag tussen 10.00 en 12.00 uur: vragen stellen via Parro aan de leerkrachten. 
● 13.00 uur: contact momentjes met leerlingen/extra ondersteuning online met leerlingen uit de 

groepen 3 t/m 8. 

Wat verwachten wij van onze leerlingen tijdens het onderwijs-op-afstand 

Wij verwachten van onze leerlingen van groep 1-2:  
● Dat de weekopdrachten worden gemaakt, die te vinden zijn op de website. 
● Via google meet, meedoen aan de opdracht of het spelletje met de juf. Het rooster is te vinden op 

de website. Voor elk kind 2x in de week een moment. 
● Dat groep 2 gaat werken uit het werkboekje. 
● Dat ze ook gewoon kleuter mogen zijn en zelf gaan spelen en ontdekken. 

 
Wij verwachten van onze leerlingen van groep 3-4: 

● Dat ze dagelijks de opdrachten van het rooster maken. We ondersteunen door instructiefilmpjes 
op de website te zetten. We vragen van de ouders om te controleren of de lesstof begrepen is.  

● Vragen kunnen ouders stellen tussen 10.00 en 14.00 uur via de Parro.  
● Als we vermoeden dat we te weinig feedback krijgen, nemen we contact op met de 

ouders/kinderen. 
 

Wij verwachten van onze leerlingen in groep 5-6: 
● dat ze dagelijks de opdrachten van het rooster maken. Het rooster staat in classroom. Daar zijn 

ook de instructiefilmpjes te vinden. De lesstof kan nagekeken worden door de kinderen zelf (ze 
krijgen een nakijkboekje mee) of door de ouders als ze dit zelf te moeilijk vinden.  

● Kinderen kunnen hun vragen aan de leerkracht stellen via de hangout. De tijden dat de leerkracht 
beschikbaar is staan ook in classroom. 
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● In de middagen nemen we contact op met leerlingen om even te vragen hoe het gaat. De namen 

en tijden zijn ook in classroom te vinden. 
 
Wij verwachten van onze leerlingen in groep 7-8 

● dat ze van 9.00 tot 12.00 uur inloggen in de instructie “blokjes” via classroom. 
● dat ze vragen stellen in de update. 

Communicatie richting ouders, leerlingen en leraren vinden we essentieel.  

We zullen zoveel als mogelijk communiceren via Parro en in specifieke gevallen via de mail.  
Zelfs als wij het belangrijk vinden om over bepaalde onzekerheden al in een vroeg stadium te 
communiceren. We zijn ons ervan bewust dat dit bij sommige ouders tot onrust kan leiden. Deel die 
onrust gerust, we staan ervoor open als dit op een open en prettige wijze gebeurt.  
Ook voor ons blijven dit spannende en intensieve tijden, dus ook wij zijn mensen met onze eigen zorgen, 
dilemma's, spagaat tussen werken en thuis.  Het helpt om dan op een prettige wijze te worden benaderd.  

Tot slot een paar praktische vragen/aandachtspunten:  
➢ Hoe gaan we om met zorgen van leraren, leerlingen en ouders?  

Als u zorgen heeft als ouder kunt u die delen met de leerkracht van uw kind, via Parro.  
Ook kan contact gezocht worden met het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
Als leerlingen zorgen hebben kunnen ze ook altijd bij de leerkracht terecht.  
  
➢ Hoe gaan we de noodopvang voor en na schooltijd vormgeven?  

Dit zal zoals gebruikelijk door de kinderopvang geregeld worden in de vorm van buitenschoolse opvang. 
Hierover kan contact gezocht worden met de BSO.  
  
➢ Hoe gaan we om met preventieve maatregelen zoals mondkapjes en de GGD/RIVM app?  

Alle mensen van buiten de school zijn verplicht in de school mondkapjes te dragen en zich te registreren.  
  
➢ En verder…..  

Gebruiken we ons gezond verstand,  
Doen we wat haalbaar is en  
Passen we ons aan aan de eventuele veranderende omstandigheden én…  
Gaan we hopelijk weer snel genieten van een mooi weerzien!  

  
 
Het team van de Maranathaschool 
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Bijlagen: 

Bijlage 1. Mail over de Noodopvang 
 

Organisatie noodopvang 
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord wordt van scholen gevraagd om tijdens de Lock Down-periode 
noodopvang te organiseren voor ouders die beiden in cruciale beroepen werken, en die hun opvang niet 
geregeld krijgen. Om in te schatten om hoeveel kinderen het gaat het verzoek ons te melden of u daar 
gebruik van moet maken. Ik gebruik bewust het woord moeten, aangezien het echt gaat om 
nood-opvang. 

Alleen in nood, als het echt niet lukt, vangen wij natuurlijk met liefde uw kinderen op. Dat kan ook per 
week en per dag verschillen. Wij gaan ons best doen om het georganiseerd te krijgen als het nodig is. 
Mocht u hier gebruik van moeten maken: 

● Verzoek aan te geven om welk cruciaal beroep het gaat van uzelf en uw partner. 
● Verzoek aan te geven om welke datum/dag en tijd het gaat. 

Aangezien we twee weken kerstvakantie hebben, lukt het degenen die deze week in nood zitten het 
misschien wel om het na de kerstvakantie geregeld te krijgen. 
Daarom het verzoek om aan het eind van de kerstvakantie, uiterlijk vrijdag 1 januari aan te geven via 
info@maranathaschool.nl voor welke dagen van de week (en tot hoe laat) u het echt niet geregeld krijgt. 

Wij regelen, afhankelijk van de aantallen, de planning van de inzet van leerkrachten en ondersteuners. 
Omdat we werken met een maximum van 10 kinderen per opvanggroep (2 begeleiders), kan 1 leerling het 
verschil maken tussen de inzet van 2 of van 4 collega’s. 

Voor deze laatste week voor de kerstvakantie (op 17 en 18 december 2020)  geldt, dat als u gebruik wilt 
maken van de noodopvang dit graag z.s.m voor woensdagavond 16-12 (20.00 uur) aan te vragen via 
info@maranathaschool.nl  U krijgt hierop een antwoord met een bevestiging of een vraag binnen 12 uur. 
Mocht u niets horen, dan is uw mail wellicht niet goed aangekomen en is het raadzaam nogmaals te 
mailen of het mailadres te checken. 
Op donderdag 17-12 is opvang mogelijk van 8.30-14.30 uur en op vrijdag 18-12 van 8.30-12.00 uur.  

Tijden/dagen noodopvang: 
In principe is er noodopvang op de maandag/dinsdag/donderdag & vrijdag.  

Voor de woensdag houden we het liefst nog even af. Mochten er nu wel veel aanvragen zijn voor de 
woensdag, dan kunnen we dit eventueel ook nog oppakken. 

We houden voor de noodopvang de reguliere schooltijden aan.  Kinderen kunnen vanaf 8.20 uur gebracht 
worden (start opvang is 8.30 uur) en moeten om uiterlijk 14.30 uur gehaald worden. Eerder mag 
natuurlijk ook! Graag zelfs. 
 
Met vriendelijke groet,  
Marjon Griffioen 
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Bijlage 2: Plan B “de digitale kant”  

 
Het is belangrijk om komende week thuis uit te testen of u met uw device thuis op de schoolomgeving 
van uw kind kunt komen. Hiervoor heb ik onderstaand aan dit bericht een stappenplan geschreven. Om 
het nog duidelijker te maken heb ik ook het stappenplan nog uitgelegd in twee korte instructiefilmpje.  
Het is belangrijk dit uit te testen, omdat de kinderen via dit portal toegang kunnen krijgen tot de 
oefensoftware bij de methode en online met de juf of meester contact kunnen hebben. De leerlingen van 
de bovenbouw (groep 6 t/m 8) werken hier al mee op hun chromebook, maar voor de groepen 1 t/m 3 is 
dit nieuw. Groep 4 en 5 werken hier af en toe op. Wilt u kijken of u thuis op het schoolportaal van uw kind 
kunt komen?  
Mocht dit niet lukken, wilt u dan contact opnemen met e.plempervanbalen@maranathaschool.nl en 
omschrijven waar het inloggen misgaat? 
Alvast hartelijk dank. 
 
Log in binnen Google Chrome.  (link naar video)  
Dit doe je alsvolgt:  
1. Klik rechtsboven op het accountsymbool  
2. Klik op ‘Synchronisatie inschakelen’  →  ‘inschakelen’  
3. Log in met het school e-mailadres en wachtwoord van uw kind. 
Emailadres is voornaamachternaam@maranathaschool.nl van uw kind (zonder tussenvoegsels). Het 
wachtwoord is 2421Voornaam van uw kind met een hoofdletter. 
4. Klik  op ‘Gegevens   koppelen’  →   ‘inschakelen’  
5. Ga naar go.prowise.com  
 
Ben je al ingelogd in Google Chrome met een ander account?  (link naar video) 
Volg dan onderstaande stappen:  
1. Klik rechtsboven op de accountfoto  
2. Klik op ‘Mensen beheren’  
3. Klik op ‘Persoon toevoegen’  
4. Log in met het school e-mailadres van uw kind. Zie hierboven bij stap 4 
5. Klik op ‘Gegevens koppelen’  →  ‘inschakelen’  
6. Ga naar go.prowise.com  
 
Let op: je blijft ingelogd op jouw Google-account totdat je weer uitlogt. Zorg er daarom voor, wanneer 
meerdere personen binnen een Chrome browser werken,dat je uitlogt wanneer je het device afsluit.  
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