
 

Schooljaarverslag CBS De Rank Warffum 1 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

 

Schooljaarverslag  

Schooljaar 2018-2019 



 

Schooljaarverslag CBS De Rank Warffum 2 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

 

Schooljaarverslag 

CBS De Rank 

2018 – 2019 

 

 

 

Brinnummer: 05 UG 

Adres: A.G. Bellstraat 14 

Postcode: 9989 AT Warffum 

Telefoon: 0595 423759 

E-mail: derank@vcpong.nl 

Website:  www.cbsderank.com 

Directeur:  Mathilde Lievers 

Bevoegd gezag: VCPO Noord Groningen 

 
 

Datum vaststelling:   4 juli 2019 
 

Directeur:    M. Lievers 
Algemeen  Directeur:  S. van der Wal 
Voorzitter MR:    Arie-Geert Timmers 
 

mailto:derank@vcpong.nl
http://www.cbsderank.com/


 

Schooljaarverslag CBS De Rank Warffum 3 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

Inhoudsopgave 

 

1. Inhoudsopgave 

 

2. Inleiding 

2.1 Status document  

2.2 Inhoud hoofdstukken 

 

3. Algemene terugblik 

3.1 Inleiding 

3.2 Leerlingen 

3.3 Personeel 

3.4 Opvallende zaken 

3.5 Omgevingsfactoren 

  

4. Evaluatie beleidsvoornemens 

 

5.  Bevindingen inspectie 

 

6. Leerlingen 

6.1 Teldatum  

6.2 Schoolverlaters en percentages VO 

 

7. Ouderbetrokkenheid 

7.1 Algemeen 

7.2 Jaarverslag medezeggenschapsraad (leden, activiteiten afgelopen schooljaar, 

voornemens) 

 

8. Slotwoord 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schooljaarverslag CBS De Rank Warffum 4 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

2.1  Status document  

 

Voor u ligt het schooljaarverslag 2018-2019 van onze school. 

Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - 

Schooljaarverslag. Voor aanvullende informatie verwijzen we naar het schoolplan, het schooljaarplan 

en de schoolgids. U kunt deze documenten vinden op de website www.derank.vcpong.nl 

 

Het schooljaarverslag is bedoeld als korte interne verantwoording. Het is voor ouders, team en 

directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde resultaten als 

opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar in het 

schooljaarplan. Tevens is dit document een verantwoording naar externen: het schoolbestuur, de 

ouders (website) en de inspectie. 

Het verslag geeft een algemene terugblik op het afgelopen schooljaar. Wat hebben we met elkaar 

beleefd en gedaan. Waren er nog speciale zaken die een rol speelden bij de ontwikkeling van ons 

onderwijs en bij het functioneren van het team. 

We evalueren onze inhoudelijke plannen van het afgelopen schooljaar: zorg voor kwaliteit, onderwijs 

en leren, zorg en begeleiding en beleid en organisatie.  

We komen kort terug op de bevindingen van de inspectie en verwijzen u daarnaast naar het verslag 

dat gepubliceerd staat op de website van de Onderwijsinspectie. 

We geven informatie over het aantal leerlingen op de school. Ook de opbrengsten worden nader 

belicht door het aangeven van de uitstroom en de verder algemeen behaalde opbrengsten.  

De ouderbetrokkenheid kunt u o.a. lezen in de jaarverslagen van de ouderraad en de 

medezeggenschapsraad. 

Dit verslag bevat de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 en ter afsluiting een 

slotwoord. 

 

Mathilde Lievers - Wolfard 

Directie CBS De Rank 

Warffum 
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2.2 Inhoud van de hoofdstukken 

 

Het verslag bestaat naast de inhoudsopgave en de inleiding uit nog 10 hoofdstukken. 

Hoofdstuk 3 geeft een algemene terugblik op het afgelopen schooljaar. Wat hebben we met 

elkaar beleefd en gedaan. Waren er nog speciale zaken die een rol speelden bij de ontwikkeling 

van ons onderwijs en bij het functioneren van het team. 

In hoofdstuk 4 evalueren we onze inhoudelijke plannen van het afgelopen schooljaar: zorg voor 

kwaliteit, onderwijs en leren, zorg en begeleiding en beleid en organisatie. 

In hoofdstuk 5  komen we eventueel terug op de bevindingen van de inspectie met verwijzing 

naar de website van de inspectie voor een uitgebreider verslag 

In hoofdstuk 6 geven we informatie over het aantal leerlingen op de school en de prognoses. 

Kengetallen die invloed hebben op de formatie van de school. Ook de opbrengsten worden 

nader belicht door het aangeven van de uitstroom en de verder algemeen behaalde 

opbrengsten.  

Hoofdstuk 7 heeft betrekking op de ouderbetrokkenheid met de jaarverslagen van de 

activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad. 

Hoofdstuk 8 slotwoord. 

 

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 

Wij hopen dat het schooljaarverslag bijdraagt aan het beoogde doel: systematische en 

planmatige zorg voor kwaliteit.  
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3. Algemene terugblik 

 

Iedereen Uniek. Samen Sterk! 

 

 

3.1. Inleiding 

Het schooljaar 2018 – 2019 was een schooljaar waarin we samen met ouders, kinderen op weg 

mochten gaan. Een schooljaar waarin leerlingen in hun ontwikkeling gegroeid zijn, waar personeel 

gegroeid is in hun professionaliteit en waarin we als school in leerlingaantal iets gedaald zijn.  

Diepgang brengen aan ons Onderwijsconcept stond dit schooljaar centraal. Als team hebben we 

verder nagedacht aan de goede ingrediënten in ons onderwijs en wat we daarnaast wilden 

versterken. Een toekomstbestendig onderwijsconcept waar Eigenaarschap en Samenwerken van 

leerlingen van groot belang zijn. 

 

3.2 Leerlingen 

1 oktober telling 2018 

De school telde op 1 oktober 2018 39 leerlingen. 
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Leerlingaantallen in ParnasSys 

Leerlingen met de status 'volgt onderwijs' en een reguliere (bekostigde) inschrijving in ParnasSys 

Categorie Aantal 

3 jaar of jonger 0 

4 t/m 7 jaar 20 

8 jaar en ouder 19 

totaal 39 

Leerlingen per gewicht 

Gewicht Aantal 

0 37 

0,3 1 

1,20 1 

Aantal leerlingen NOAT Aantal 

NOAT 0 

Aantal niet-bekostigde leerlingen Aantal 

Niet bekostigd 0 
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3.3. Personeel en terugblik  

Na de zomervakantie zijn we op 3 september van start gegaan. In ons schoolteam zijn we dankbaar 

dat er niemand te maken heeft gehad met langdurige ziekte. Een stabiel schooljaar waar de 

leerlingen waarbij de leerlingen werden begeleid door hun eigen leerkrachten. Er was dit jaar geen 

sprake van ziekte of onverwachte uitval en daar zijn we dankbaar voor.  De leerkrachten laten weten 

dat ze genieten van hun samenwerking met elkaar en hun groep. Dit schooljaar waren er drie 

Stamgroepen; onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  De leerkrachten geven aan hoe ze zien dat 

de leerlingen betrokken zijn bij elkaar. De ingrediënten van de Jenaplan kenmerken in ons 

onderwijsconcept versterken de ontwikkeling van onze leerlingen. Ze zijn jongste kind, middelste 

kind en oudste kind. Elkaar ontmoeten in het gesprek, het werk, het spel en de viering maken dat ze 

extra betrokken zijn bij elkaar en bij elkaar als school . De leerkrachten genieten van de groep en zien 

er veel uitdaging in. In het basisonderwijs hebben we te maken met vele verschillende 

begeleidingsbehoeften van kinderen zowel op het gebied van leren als omgaan met elkaar. 

Tot de voorjaarsvakantie begeleidden Alice Nanninga en Els Enter de Stamgroep Onderbouw en na 

de voorjaarsvakantie ging groep 3 naar de Stamgroep Middenbouw. Wat een mooie kans voor de 

kinderen is dit geweest. 

De Stamgroep Middenbouw heeft Elza Sikkema als vaste leerkracht en op maandag Els Enter. Deze 

groep heeft het goed met elkaar en ontwikkelt zich mooi. Ze waren bijzonder gastvrij en behulpzaam 

naar groep 3 toen zij na de voorjaarsvakantie instroomden. Ze kregen een prachtig prentenboek 

Molly als welkomgeschenk mee, met een mooi thema, veel humor en passend bij groep 3-5. Er is 

ingezet op oefeningen, spelen en energizers gericht op relatie (elkaar leren kennen) en 

samenwerken. De juffen genieten ook van deze combinatie kinderkarakters bij elkaar. 

De Stamgroep Bovenbouw hebben Laura Zwerver en Laura de Jonge begeleid en zij genieten van de 

samenwerking met elkaar. Op vrijdagmorgen gingen er veel leerlingen naar de Torenklas (voorheen 

heette dit Plusklas) en zat de leerkracht met een kleine groep in de klas en waren ze weer blij dat 

iedereen er ’s middags weer was. 
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3.4. Opvallende zaken 

Terugblik 

In september 2018 gaat het schooljaar van start. Ouderbetrokkenheid begint concreet met het 

jaarlijks starten van het schooljaar met een gezamenlijk gesprek tussen leerkracht en ouders.  

Deze driehoek van kind, ouders en school vinden we als team op cbs de Rank van groot belang. Bij 

sommige gesprekken in groep 4 en 5 zijn ook de kinderen zelf aanwezig met hun ouders. We spreken 

niet over kinderen, we spreken met kinderen. Dat gesprek kan bijvoorbeeld gaan over wat het kind 

wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op sociaal 

gebied, cognitief of intellectueel gebied de leerkracht voor het kind ziet in het komende seizoen. Zo’n 

interactief contactmoment aan het begin van het seizoen werpt z’n vruchten of voor het hele jaar. In 

de groepen wordt er gestart met het programma van de Gouden Weken. Ouders worden middels 

informatiebrieven meegenomen en geïnformeerd. Allerlei activiteiten worden georganiseerd, 

Kinderboekenweek, presentaties projecten 4xWijzer, Sint Maarten, Sinterklaas, programmeren in de 

klas. In de Bovenbouw is een 3D printer in elkaar gezet en werden printopdrachten gegeven passend 

bij MI thema’s enz.  Onze juf Elza is in februari 2019 40  jaar bij het onderwijs. We organiseren een 

prachtige dag voor haar en gaan met elkaar naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Met de hele 

school in de bus en het past! We kijken terug op een geweldige dag met onze juf Elza.  

Vanwege een cultuur subsidie hebben we in de bovenbouw een theateruitvoering kunnen doen in 

samenwerking met de Wonderboom. Alle kinderen van de school waren bij de generale repetitie en 

op 29 mei was er voor de stamgroep een avondvoorstelling voor hun ouders, belangstellenden. Ook 

deden we dit schooljaar mee met Scoor een boek, muzieklessen van de muziekschool Hunsingo, 

sportmomenten, Koningsspelen, diverse acties zoals wandelen voor water. De schoolreis van de 

Stamgroep Onderbouw ging naar de Sprookjeshof in Zuidlaren, de Stamgroep Middenbouw ging naar 
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Appelscha samen met groep 5 en de Stamgroep Bovenbouw zou naar Amsterdam. Precies op die dag 

was de huldiging van Ajax en besloten we te kiezen voor een alternatief programma om naar 

Hilversum te gaan. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.. Met elkaar hebben we genoten van 

de gezellige laatste feestelijke jaarafsluiting georganiseerd door de AC ouders en hulp van andere 

ouders waarin allerlei spelletjes werden gedaan. Waar we ook trots op zijn is onze prachtige 

schoolbieb in het hart van de school. Ouders die met elkaar en het team hier vorm en inhoud 

aangaven. Goed Leesonderwijs, het is een speerpunt in ons onderwijs aan onze leerlingen. Bouw! 

voor leerlingen uit groep 2-4 om hen te helpen het technisch lezen onder de knie te krijgen en 

preventief te werken om leesproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Er werd 4 dagen volgens 

rooster gelezen, altijd trouw. Dank aan ouders/grootouders/vrijwilligers om dit als tutor te doen. 

Bijzonder waardevol voor de leerling die die begeleiding heeft ontvangen. Bouw! is wetenschappelijk 

onderzocht en het werkt! Wij zien dat ook als team. Met de AC ouders, leerlingenraad, het team, 

kinderen en ouders om de krachtige driehoek kind, school en ouders te laten zien. 

We zijn een kleine school en onze school ontvangt van ouders veel ondersteuning bij activiteiten. 

We kijken daar fijn met elkaar op terug. Dank voor uw inzet en positieve betrokkenheid! 

 

3.4. Omgevingsfactoren 

Veiligheid in en om de school blijft altijd een aandachtspunt. In het kader van die veiligheid is er het 

afgelopen schooljaar een ontruimingsoefening  (september 2018) geweest o.l.v. BHV-ers. Laura de 

Jonge, Els Enter, Alice Nanninga, Laura Zwerver, Greetje Doornbos en Mathilde Lievers zijn allen BHV-

er en volgen jaarlijks 2 scholingen om up to date te zijn en gecertificeerd BHV-er te zijn. Aankomende 

jaren zullen deze oefeningen ook weer op het programma staan. Leerlingen hebben in het kader van 

verkeersveiligheid lessen gekregen in “dode hoek” een voorlichting met een vrachtauto, het 

verkeersexamen theorie en praktijk is afgenomen, veilig omgaan met Landbouwverkeer. Een 



 

Schooljaarverslag CBS De Rank Warffum 11 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

gastspreker en ervaringsdeskundige liet leerlingen ervaren wat het is als je als slechtziende door het 

verkeer moet en je staande moet weten te houden.  Veilig in het verkeer en een veilige situatie rond 

onze school. Verkeer en veiligheid heeft veel te maken met ons eigen gedrag. 
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Onderwerp  

 

Portfolio 

Doel:  

-leerlingen van groep 1 -8 hebben een eigen Portfolio 

Vanaf groep 5 2x per jaar Portfolio doelenlijst invullen door leerling en leerkracht met daar bijhorend 

gesprek. 

Reflectie, kindgesprekken, feedback gesprekken met leerlingen zullen we dit schooljaar verder gaan 

uitbouwen. 

U zult als ouders dit merken in de gesprekken die we met u en uw kind zullen hebben. 

 

Hieraan gekoppeld Torenklas gedachtegoed (Laura Z. en Elza) 

Vervolgstap in vergroten Eigenaarschap bij leerlingen. 

Doel:  

-leerling (kan zichzelf scoren) en leerkracht werken samen doelgericht aan executieve functies en 

leerdoelen en evalueren dit samen en eventueel met ouders. 

Coördinator: Laura de Jonge (Portfolio) 

plannen, deze bijhouden en evalueren 

 

 

Vervolgstap vergroten Eigenaarschap (Elza Sikkema) 

Scholing door het team 

Anneke Jansma Torenklas VCPO N-G komt workshop geven en toelichting van Portfolio. 

Doel: systeem Torenklas inpassen in begeleiding systematiek van onderwijsconcept van de school. 

Deze ontwikkeldoelen zijn allen gerealiseerd. 

Het team heeft teamscholing gevolgd.  

Er is een poster ontworpen voor onze school met 6 executieve functies 
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De leerkuil hangt in elke klas en maakt heel helder in de feedback leerkracht/kind en kinderen 

onderling waar ze zitten in hun leerproces. In schooljaar 2019-2021 willen hier mee verder gaan. 

Dit is een proces en kinderen hebben tijd nodig voor ontwikkeling. Werkt niet als een afvinklijstje en 

dan weer door. Kinderen leren reflecteren, zien hun moeite en vieren hun successen. 
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Snappet 3.0 (Totaal pakket en werken met grote tablet per leerling vanaf groep 4-8) 

We hebben nu één schooljaar met Snappet gewerkt. Eigenaarschap en Samenwerken zijn belangrijke 

elementen in ons onderwijs. Dit betekent dat we ons ook dit schooljaar ons niveau willen vasthouden 
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en ons verder willen ontwikkelen. 

Doel: Snappet 3.0 wordt ingezet voor verwerking van Rekenen, Taal, Spelling, Automatiseren 

Doel:  

-Leerkrachten analyseren en monitoren dagelijks de voortgang van de leerling en de leerkrachten 

plannen “rode groep leerlingen” in voor extra instructiemoment. In de rode groep, zitten de leerlingen 

die extra instructie en begeleiding nodig hebben. 

- Schoolteam volgt werkwijze 3 van Snappet 

(Leerlingen werken aan één hoofddoel en gaan daarna adaptief werken aan hun eigen leerdoelen) 

-PDCA cyclus borgingsdocument Snappet monitoren. 

-effectieve, coöperatieve en kwalitatieve korte instructiemomenten in de gele zone. 

coördinator: ICT-er Laura de Jonge 

Onderwijs/Procesbewaking: Mathilde Lievers 

Implementatiejaar 2017-2018 en Borgingsjaar 2018-2019 

De school heeft een dynamisch borgingsdocument. 

De IB-er en directie hebben naast leerkrachten ook scholing in gevolgd. 

De school heeft een duidelijke visie t.a.v. inzet Snappet binnen de school. 

In september 2019 volgt het team een training door een  Snappet deskundige gegeven, met als doel 

goed geschoold blijven en nieuwe input en mogelijkheden in te passen binnen de school. 

Teamscholing. 

 

ICT 

3 D-Printer 

De school heeft met de leerlingen in de stamgroep Bovenbouw een 3 D printer ter waarde van 3000 

euro in april 2018 in elkaar gezet. 

Doel: inzet 3 D printer bij MI (meervoudige intelligentie lessen) 

Denk aan uitprinten Eifeltoren als de les over Frankrijk gaat. 

 

Doelen voor komende schooljaren: 
groep 5/6: 
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Ontdekken 
Leerlingen leren de werking van de 3D-printer te begrijpen en ontdekken wat een 3D-printer zou 
kunnen maken door bestaande 3D-objecten te downloaden. 
Wat gebeurt er concreet? 
Leerlingen ontdekken hoe een 3D-tekenprogramma (Tinkercad) werkt en maken simpele voorwerpen.  
 
groep 7/8: 
Creëren 
Leerlingen worden vaardiger in het gebruik van 3D-tekenprogramma's (bijv. Tinkercad) en gaan 
complexere modellen maken. 
Innoveren 
Leerlingen begrijpen de (on)mogelijkheden van 3D-printen. Het is een onderdeel geworden van hun 
gereedschapskist en ze maken verbindingen met andere vaardigheden. 

 

coördinator: Laura de Jonge 

Dit doel is gerealiseerd. 

De school gaat in 2019-2012 een leerlijn digitale geletterdheid inbedden binnen de school. 

Plan van aanpak is gereed en doelen zijn helder geformuleerd. 

Ondersteuning door Basicly 

 

Monitoren 

Bouw! 

Bibliotheek en horizontaal lezen binnen de school 

(Leesonderwijs neemt een belangrijke plek in ons onderwijs. Goed technisch kunnen lezen en begrijpen 

wat je leest is de basis voorgoed onderwijs) 

 

Taalbeleidsplan (Afspraken) 

-Begrijpend lezen 

-Woordenschatonderwijs 

- Leesonderwijs 

-Spelling 
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Doel: monitoren van domein Taal. Dit betekent concreet dat op onderwijskundige besprekingen we 

ons beleid tegen het licht houden. Wat is sterk en wat kan versterkt worden. Het blijft altijd belangrijk 

om te reflecteren op dit domein en de resultaten die we halen en willen halen. 

Coördinator: Elza Sikkema 

Dit doel is gerealiseerd. 

Op onze school scoren de leerlingen  echt naar tevredenheid op Technisch lezen en Begrijpend lezen . 

We zien dat er sprake is van leesplezier. Lezen als zuurstof voor ons onderwijs. Het rijke thematische 

aanbod vergroot bij leerlingen “Kennis  van de wereld”, allemaal ingrediënten die meewerken voor een 

optimale ontwikkeling. 

Het is belangrijk om naast innovaties vastgesteld beleid te monitoren, evalueren en bij te stellen. 

Een APK keuring. 

 

Meervoudige Intelligentie (4xwijzer Marco Bastmeijer) 

Borgingsdocument is opgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast/versterkt. 

Doel: rijke leeromgeving voor de leerlingen. 

In onze school zullen ontdekhoeken komen voor leerlingen en we richten ons dit schooljaar op 

Natuurkunde (proefjes), Techniek. Op de weektaak (van groep 4-8) is de mogelijkheid voor de 

leerlingen om dit in te plannen. 

 

Wij willen in groep 1-8 hier gericht mee bezig. 

Evaluatie (PDCA Cyclus) 

      Coördinator: Laura Zwerver 

Zie hiervoor onze website voor impressie van dit schooljaar. 

 

Het Kunstkabinet 

Onze school heeft voor groep 1-8 een toren gekocht. 

Deze toren heeft “Het Kunstkabinet”.  

Voor Kunst en Erfgoededucatie in de basisschool van groep 1-8. 

Het KunstKabinet biedt de basisschool een kerndoelen dekkende, doorlopende leerlijn voor groep 1-8 
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voor cultuureducatie. Leerlingen leren over alle kunstdisciplines, technieken, beeldaspecten, grote 

kunststromingen en kunstenaars. Veel grote Nederlandse Musea en de Canon van Nederland hebben 

aan het KunstKabinet meegewerkt. 

Het team zal dit schooljaar 3x een trainingsbijeenkomst volgen om goed met het KunstKabinet te 

kunnen werken. 

Doel: kerndoel dekkende en doorlopende leerlijn voor groep 1-8 voor Cultuureducatie en verbinden 

met MI (4xwijzer Marco Bastmijer) 

ICC-er: Laura Zwerver 

 

Deze doelen zijn gerealiseerd. 

Het is belangrijk om naast innovaties vastgesteld beleid te monitoren, evalueren en bij te stellen. 

Magazijn vierxwijzer, onderzoeksvragen etc. volgens plan van aanpak gerealiseerd. 

Het Kunstkabinet, wekelijks schoolbreed lessen Kunstzinnige Orientatie 

Via Maandbrieven, presentaties, informatie en foto’s  Social Schools zijn ouders hierin meegenomen. 

 

Leer/ontdekhoeken groep 1-2-3 
Doelen: 
Jonge kinderen leren altijd in samenhang, er worden meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk 
gestimuleerd. We willen schooljaar 2018-2019 het volgende bereiken 
- een zichtbaar leerrijke omgeving aanbieden waarin gedifferentieerd kan worden. 
- de hoeken zijn zichtbaar ingericht om tegemoet te komen aan de spelbehoefte van de kinderen en hen 
nieuwsgierig te maken en uit te dagen om zo de leerdoelen te bereiken 
-Accenten worden gelegd op het waarnemen, experimenteren en manipuleren. Doel is ze leren 
verwoorden wat zien en doen ervaringen met eigenschappen van verschillende materialen. Daarnaast 
leren ze spelenderwijs reken- en taalvaardigheden en wordt een basis gelegd  voor het abstracte rekenen. 
 
De leerkrachten hebben beiden een training Met Sprongen Vooruit gevolgd. 
Ze hebben hoeken ingericht waar kinderen tot hun rechtkomen vanuit hun verschillende 
ontwikkelingsfasen. 
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4. Evaluatie beleidsvoornemens 

Dank aan alle ouders, opa’s/oma’s en leerlingen uit de hogere groepen! 

Wat een investering en het loont! Er hebben dit schooljaar weer leerlingen succesvol het 

programma afgerond. Dit betekent een investering van 2 tot 3 jaar in een kind en een kind in 

zichzelf. Ze ontvangen een diploma en een grote Mars. Je hebt heel wat in  je Mars als je dit lukt. 

Doorzetters zijn het! 

 

Bouw! interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen 

Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee u 

leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomt. 

Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.  

Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers 

fungeren als tutor. 

Hoe helpt het? 

Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor het 

aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, 

voorzien van heldere instructies voor de tutor. Wetenschappers van de UvA hebben aangetoond dat 

de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor, 

zeer effectief is. 

Hoe werkt het? 

Bouw! is onafhankelijk naast bestaande methodes te gebruiken. De online oefeningen passen zich 

aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar. Met 

Bouw! voorkomt u onnodige doorverwijzing naar de zorg. Bouw! is de hoeksteen van passend 

leesonderwijs aan jonge kinderen die worstelen met letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk 

lezen. 

In twee 'randomized controlled trial' studies (de ene beginnend halverwege groep 2, de andere 

startend in groep 3) is nagegaan of Bouw! problemen met lezen en spellen helpt voorkomen bij 

leerlingen die bij voorbaat al risico lopen. Gebleken is dat leerlingen die het programma volgden een 

significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de controlegroep. Ook werd de diagnose 

dyslexie veel minder vaak gesteld. Daarnaast was het zelfvertrouwen van de leerlingen toegenomen. 

Dit onderzoek werd door wetenschappers van de UvA uitgevoerd met subsidie van het ministerie van 

OCW. 

Beter voorkomen dan genezen. Hoe eerder hoe beter! Bouw heeft een  wetenschappelijke 

achtergrond. 
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Masterplan Dyslexie: Bouw! voldoet aan zorgniveau 3 

"Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op 

niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden wat een leerling 

beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de intern 

begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling 

van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks 

vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal 

opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan 

de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie." 

 

CBS de Rank heeft een leerkracht Elza S. Zij is gecertificeerd Taal-Leesspecialist en IB-er Greetje 

Doornbos. Deze teamleden hebben beiden een scholing rond Bouw! gevolgd. 

Het team is daarin door hen meegenomen. In samenwerking met ouders en derden die graag 

leerlingen verder willen helpen. Zij hebben  zich verbonden om tutor te zijn voor het programma 

Bouw! 

CBS de Rank was binnen VCPO N-G een pilot school en is met het programma doorgegaan vanwege 

de positieve resultaten voor de leerlingen. 

 

Schoolbibliotheek op cbs De Rank 

Kunst van Lezen  

Eigen schoolbibliotheek 

Als je onze school binnenkomt dan staan in het hart van de school allemaal prachtige leesboeken. De 

school is trots op deze collectie en investeert daar jaarlijks geld in. De school heeft een abonnement 

op v@school. De boeken staan in de computer en met een scanner worden ze gescand en 

uitgeleend.Groep 7 en 8 leerlingen worden opgeleid om hierbij te helpen. 

 

Opzet en beheer van de schoolbibliotheek is in handen van vrijwilligers 

Onze vrijwilligers zijn ouders. Zij coördineren de bibliotheek, stimuleren en begeleiden onze 

leerlingen bij het maken van boekkeuzes. 

Onze school scoort goed op begrijpend lezen. Vanaf groep 1 staat het lezen centraal. 

Goed kunnen lezen en begrijpen wat je leest, dat is de kans op schoolsucces en plezier in leren. Het is 

fijn als je begrijpt wat er staat en wat er van je wordt verwacht. Voor onze school zijn de vrijwilligers 

van onze schoolbibliotheek kostbaar. 
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De schoolbibliotheek is de motor van de leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse. 

Zonder goede boekencollecties ontbreekt de stimulans om te gaan lezen. De 

schoolbibliotheek bestaat uit verschillende collecties. Zo zijn er ook boeken voor leerlingen 

met dyslexie en deze hebben een groter lettertype. Sommige deelcollecties zijn centraal 

geplaatst, andere bevinden zich in een klas.  

 

 

Teamscholing 2018-2019 

Cursussen en studies gevolgd door het team 

Het team volgde in schooljaar 2018-2019  

- een training Coöperatieve werkvormen o.l.v. consultant Anje de Vries 

-Inspiratie dag Toekomst gericht onderwijs VCPO N-G breed 

-Bijeenkomst Basicly voor ontwikkeling doorgaande leerlijn Digitale geletterdheid. 

-Hoogbegaafden specialist Anneke Jansma (Groeitorens) 

 

Elk teamlid is verplicht om de individuele scholing te verantwoorden. Elk teamlid moet een verplicht 

aantal uren (vastgelegd in de cao) passend bij de werktijdsfactoor volgen om actief te werken aan de 

professionele ontwikkeling. In september 2018 startte ook de VCPO academie met een nieuwe reeks 

workshops. Op veelal dinsdagavond (1x in de maand) kunnen personeelsleden scholing volgen. Alle 

teamleden hebben sommige avonden bezocht. 

Els Enter en Alice Nanninga volgden een training Rekenonderwijs Met Sprongen Vooruit van het 

Menne Instituut voor groep ¾ (4 woensdagmiddagen). Laura de Jonge werkt als ICT-er en bezocht 

netwerkbijeenkomsten. Zij ontwierp een volledige nieuwe website voor de school en richtte de 

digitale omgeving voor uw kind in binnen de school. De Intern Begeleider heeft in september haar 

Master Educational Needs afgerond. Deze Master is bedoeld voor ieder die zich verder wil 

professionalliseren op het gebied van Passen Onderwijs met leerlingen aan leerlingen met 

Educactional Needs. Ze volgde naast haar werk een Master studie, haar specialisatie heeft ze gedaan 

op het van coachen van leerkrachten.  

Mathilde Lievers rondde dit schooljaar bij AVS Interim Management af en in junni 2019 rondde ze de 

modules Zicht op Ontwikkeling af en is gecertificeerd auditor in Education. 
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Bedrijfshulpverlening 

Alle BHV-ers hebben de herhalingsbijeenkomsten met goed gevolg afgerond. 

 

Vervolg Beleidsvoornemens 

SCHOOLJAARPLAN 2019-2021, deze kunt u vinden op onze website bij documenten 

 

5. Bevindingen inspectie 

 

Beoordeling:  

Op basis van het inspectiebezoek d.d. 19-06-2012 heeft De Rank het basisarrangement.  

 

Auditteam 

Op 31 mei 2018 heeft een auditteam volgens het Nieuwe Waarderingskader van de 

Onderwijsinspectie de school geauditeerd. 

Het auditteam wil de Directeur-Bestuurder voordragen om cbs De Rank voor te dragen bij de 

Onderwijsinspectie als goed. Dit betekent dat ze met het kader van Goed de school gaan bekijken. De 

eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we daar nog over nadenken of we dat willen en noodzakelijk 

vinden. 

 

6. Leerlingen 

 

6.1 Teldatum  

1 oktober telling 2018. De school telde op 1 oktober 2018 39 leerlingen. Zie verdeling hoofdstuk 3. 
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                                   Opbrengstrapportage 
VCPO Noord – Groningen  2018-2019 

 

 
School: CBS De Rank 

 

Datum: februari en juni 2019       

Normgroep*:  A: 5,1% Weging  

 
Eigen streefdoel:  gericht op de 
individuele leerlingen vanwege de 
schoolgrootte. 

 
* A =<15% gewogen leerlingen  /  B= ≥ 15% gewogen leerlingen 

Opbrengsten 

Tussenopbrengsten  

Taal voor Kleuters Rekenen voor Kleuters 

 Aantal 
lln 

Gem. 
v.score 

Norm 
VCPO 

Eigen 
norm 

% AB % DE Aantal 
lln 

Gem. 
v.score 

Norm 
VCPO  

Eigen 
norm 

%AB % DE 

M1   49 BIII      66 BIII    

E1     56 BIII      70 BIII    

M2 4 67,3 62 BIII  100% 0% 4 83,8 81 BIII  75% 25% 

E2    67 BIII      88 BIII    

Opmerkingen: * Alleen E- toetsafnames bij IV- en V-scores 
 

 
 Aan

tal 
lln 

1+2+3 
Gem. 

v.score  

Norm  
VCPO 
nw 2018 
hoogste CIII 

Eigen 
norm 

% A B % D E Opmerkingen: 
 
De opmerkingen zijn in kader van 
AVG verwijderd, omdat dit te 
herleiden is naar leerlingen. 
Dit betekent dat soms rode scores op 
lezen en rekenen in de kleine groep 
kunnen worden verklaard door 
diagnoses dyslexie, dyscalculie, etc. 

M3* 5 26,2 14   100% 0%  

E3 5 48,2 23  100% 0%  

M4 7 37,1 44  28,6% 14,3%  

E4 7 47,9 48   57,1% 0%  

M5 5 65 63  40% 20%  

E5 5 67,8 68  60% 20%  

M6 7 72,9 77  42,9% 28,6%  

E6 7 76,1 82  57,1% 42,9%  

M7 5 95,4 89  60% 40%  

E7 5 97 93  40% 40%  

M8 2 104 98  50% 0%  
* M3 alleen kaart 1 en 2 
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A =<15% gewogen leerlingen  /  B= ≥ 15% gewogen leerlingen 

CITO Rekenen & Wiskunde 3.0 

moment Aantal 
lln 

Gem. 
v.score 

Norm 
VCPO 
vanaf gr 6 
A=laagste CIII 
B=laagste CIV 

Eigen 
norm 

% A B  % D E  Opmerkingen 
De opmerkingen zijn in kader van AVG 
verwijderd, omdat dit te herleiden is 
naar leerlingen. 
Dit betekent dat rode scores op lezen en 
rekenen in de kleine groep worden 
verklaard door diagnoses dyslexie, 
dyscalculie, etc. 

M3 3.0 5 139,4 A 114 CIII 
B 101 CIV 

 100% 0%  

E3 3.0 5 145 A 138 CIII 
B 126 CIV 

 80% 0%  

M4 3.0 7 147,7 A 161 CIII 
B 151 CIV 

 28,6% 57,1%  

E4 3.0 7 163,9 A 180 CIII 
B 169 CIV 

 28,6% 57,1%  

M5 3.0 5 210,4 A 201 CIII 
B 193 CIV 

 60% 20%  

E5 3.0 5 221 A 212 CIII 
B 206 CIV 

 60% 20%  

M6 3.0 7 225,6 A 222 CIII 
B 212 CIV 

 42,9% 28,6 .  

E6 3.0 7 
6 

230,4 
233 

A 234 CIII 
B 224 CIV 

 28,6% 
33,3% 

42,9% 
33,3% 

. 

M7 3.0 5 267,2 A 247 CIII 
B 236 CIV 

 60% 20%  

E7 3.0 5 264,6 A 255 CIII 
B 245 CIV 

 60% 20%  

M8 3.0 
** 

2 277,5 A 269 CIII 
B 258 CIV 

 50% 0%  

** M8 zonder extra taak: Rekenmachine 

 

CITO Begrijpend Lezen 3.0 

moment Aantal 
lln 

Gem. 
v.score  

Norm VCPO 
(vanaf gr 6 
A=laagste CIII 
B=laagste CIV) 

Eigen 
norm 

% A B % DE Opmerkingen 
De opmerkingen zijn in kader van AVG 
verwijderd, omdat dit te herleiden is 
naar leerlingen. 
Dit betekent dat rode scores op lezen 
en rekenen in de kleine groep worden 
verklaard door diagnoses dyslexie, 
dyscalculie, etc. 

E3 3.0 5 134   100% 0%  

M4 3.0   7 132,3 A 131CIII 
B 124CIV  

 57,1% 28,6%  

E4 3.0 7 156,6 A 137CIII 
B 130CIV  

 85,7% 0%  

M5 3.0 
 

5 160,2 A 151CIII 
B 138CIV 

 60% 0%  

E5 3.0 5 182,8 A 154 CIII  80% 0%  
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B 144 CIV 

M6 3.0 7 170,1 A 168 CIII 
B 158 CIV 

 42,9% 28,6% . 

E6 3.0  7 178,1 A 173 CIII 
B 164 CIV  

 57,1% 28,6%  

M7 3.0 5 208,4 A 186 CIII 
B 176 CIV 

 80% 20%  

E7 3.0 5 210,6 A 190 CIII 
B 180 CIV 

 100% 0%  

M8 3.0 
 

2 221,5 A 200 CIII 
B 188 CIV 

 100% 0%  

 
 

CITO Spelling 3.0 

moment Aantal 
lln 

Gem. 
v.score  

Norm 
VCPO 

Eigen 
norm 

% A B  % D E Opmerkingen 
De opmerkingen zijn in kader van AVG 
verwijderd, omdat dit te herleiden is 
naar leerlingen. 
Dit betekent dat rode scores op lezen 
en rekenen in de kleine groep worden 
verklaard door diagnoses dyslexie, 
dyscalculie, etc. 

M3 3.0 5 251 149 CIII  100% 0%  

E3 3.0 5 262,4 195 CIII  100% 0%  

M4 3.0 7 242,9 236 CIII  57,1% 14,3%  

E4 3.0 7 280,9 260 CIII  85,7% 14,3%  

M5 3.0 5 304,2 292 CIII  60% 0%  

E5 3.0 5 337 305 CIII  80% 0%  

M6 3.0 7 319,6 311 CIII  57,1% 28,6%  

E6 3.0 7 316,3 326 CIII  42,9% 42,9%  

M7 3.0 5 362,8 342 CIII  80% 0%  

E7 3.0 5 365,4 351 CIII  60% 20%  

M8 3.0 2 37350 362 CIII  50% 0%  

 
1.2  Aanvullend wanneer >20% van de leerlingenpopulatie taalzwak is. 

CITO woordenschat 3.0 

moment Aantal 
lln 

Gem.  
v.score 

Norm  
VCPO 

Eigen  
norm 

% A B % D E Opmerkingen 
De opmerkingen zijn in kader van AVG 
verwijderd, omdat dit te herleiden is naar 
leerlingen. 
Dit betekent dat rode scores op lezen en 
rekenen in de kleine groep worden verklaard 
door diagnoses dyslexie, dyscalculie, etc. 

3 5 - 

 

456 CIII     

4 7 477,9 470 CIII  57,1% 14,3%  

M5 5 518,6 485 CIII  100% 0%  

M6 7 520,7 504 CIII  57,1% 0%  

M7 5 540,4 523 CIII  60% 40%  

M8 2 557,5 537 CIII  100% 0%  
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 Deze toets wordt 1 keer in het jaar afgenomen. De school maakt een keuze voor de M- of E 

toets.  

 
 

 
 
 

 

                                   Opbrengstrapportage 

VCPO Noord – Groningen  2017 – 2018 

 

 

Schoolresultaten  Eindtoets  en IEP 

Schooljaar  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aantal leerlingen 8 4 2 

Schoolgroep  1 1 1 

Schoolscore de Rank 82 85 88 

 

 

Eind uitslag Eindtoets I.E.P april 2018 

Op 16 en 17 april hebben onze leerlingen meegedaan aan de (verplichte) eindtoets voor het 

basisonderwijs. Basisscholen in Nederland konden kiezen uit één van de drie goedgekeurde 

eindtoetsen. 

Onze school heeft gekozen voor de toets I.E.P. van het bureau ICE.  

Onze school heeft alle verplichte referentieniveaus gehaald. 

Het puntensysteem volgen I.E.P  50-100 punten. 50 punten kan een leerling minimaal halen en 100 

punten is het maximum. Ons schoolgemiddelde is 88 punten! 

 

6.2 Schoolverlaters  VO 

 

Schooljaar 2018 - 2019 uitstroom totaal 3 leerlingen 

Conclusies: 
 

De conclusies zijn in kader van AVG verwijderd, omdat dit te herleiden is naar leerlingen. 
Dit betekent dat rode scores op lezen en rekenen in de kleine groep worden verklaard door diagnoses dyslexie, 
dyscalculie, etc. 
Onze school analyseert en begeleidt leerlingen op leerlingniveau. Onze school kan vanwege de aantallen niet 
sturen op groepsgemiddelden. Dit zorgt ervoor dat er binnen onze school “maatwerk” plaatsvindt. 
De ontwikkeling van het kind, de begeleiding worden op onze school altijd met ouders en in de meeste gevallen 
met kinderen besproken. 
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1 lln Simon van Hasseltschool 

1 lln. AOC Terra 

1 lln. HHC Warffum 

 

 

Zorg en Begeleiding op cbs De Rank 

 

De intern begeleider als spin in het web bij ondersteuning van leerlingen 

 

Mijn naam is Greetje Doornbos, sinds septmber 

2019 heb ik de Master En afgerond en ben al jaren 

werkzaam als Intern Begeleider op scholen. Sinds 

de zomervakantie 2017 ben ik werkzaam als intern 

begeleider op twee  scholen bij de VCPO Noord-

Groningen, CBS De Rank en CBS Koning Willem-

Alexander te Uithuizen.   

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk 

voor de planning en uitvoering van de activiteiten 

op het gebied van de leerlingondersteuning, het 

vormgeven van een aangepast onderwijsaanbod 

voor leerlingen die dat nodig hebben en kent een ondersteunende rol aan leerkrachten bij de 

uitvoering van de taken op dit gebied. Afstemming met betrokken externen en ouders is zeer 

relevant, alsmede het deelnemen aan of het organiseren van professionaliseringactiviteiten van en 

voor het team.  

Ook is de IB betrokken bij het in beeld brengen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.  

 

De cyclus handelingsgericht werken neemt een centrale plaats in bij het werk van de intern 

begeleider op school: 

 

Waarnemen, signaleren:  

Door de onderstaande activiteiten signaleert de IB samen met de leerkrachten welke leerlingen extra 

ondersteuning nodig hebben op het vlak van de meer cognitieve vakken als op het gebied van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling.   
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- het bestuderen van het dagelijks werk van leerlingen; 

- het voeren van gesprekken met ouders en leerlingen; 

- analyseren van gegevens van niet-methodegebonden toetsen (CITO) en methodegebonden 

toetsen; 

- de inzet van het leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling (ZIEN) en de analyse van 

deze gegevens en het uitvoeren van observaties in de groepen en op het plein. 

 

Begrijpen: 

Door het analyseren van de gegevens en het bespreken van de resultaten kunnen we beredeneren 

wat de leerlingen nodig hebben en kunnen de onderwijsbehoeften worden vastgesteld: wat heeft 

deze leerling nodig, in deze groep, bij deze leerkracht en op deze school om zich verder te 

ontwikkelen. Het is belangrijk om de ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen in kaart te brengen 

om hen met goed gevolg het onderwijsaanbod te laten doorlopen.  

 

Plannen: 

De ondersteuning wordt planmatig uitgevoerd, deels door het opstellen van groepsplannen, waarbij 

de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd en deels middels individuele 

handelingsplannen. Daarbij wordt het onderwijsaanbod scherper neergezet en worden er 

individuele, realistische en haalbare doelen gesteld.  

 

Realiseren: 

De plannen worden binnen de groepen uitgevoerd en de resultaten worden regelmatig geëvalueerd. 

Ook het proces van planmatige ondersteuning wordt gemonitord en geëvalueerd. Sluit het 

onderwijsaanbod nog steeds goed op de leerlingen aan? Wordt er 

voldoende begeleiding geboden aan leerlingen met dyslexie of 

dyscalculie? Voelen de leerlingen zich veilig in de groep, zodat zij zich 

sociaal-emotioneel gezien stabiel kunnen ontwikkelen? Is de kwaliteit van 

het onderwijs voldoende geborgd?  

 

De veelzijdigheid van de werkzaamheden van de intern begeleider ervaar 

ik als zeer plezierig, waarbij ik steeds voor ogen houd om ‘ieder kind te 

zien’. Op de Rank vinden we het belangrijk dat een leerling binnen de 

mogelijkheden van de school, de ondersteuning ontvangt waar het recht 

op heeft. Betrokkenheid van ouders is hierbij cruciaal, waarbij de gouden driehoek leerkracht, 

ouders, leerling maximaal kan worden benut. De voldoening haal ik het feit dat er weer evenwicht 
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kan ontstaan, zodat ieder kind zich maximaal kan ontplooien naar zijn of haar mogelijkheden en met 

een glimlach naar school toe gaat.  

 

 

 

7. Ouderbetrokkenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Algemeen 

De activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad zijn actief bij de school betrokken. De 

Activiteiten Commissie bestaat uit groepsouders. Elke groepsouder is betrokken bij een groep en een 

leerkracht. We noemen ze voor het gemak onze AC ouders. Ze denken vanuit hun rol als ouders mee. 

Ook de andere ouders tonen over het algemeen hun betrokkenheid door de georganiseerde avonden 

te bezoeken, te helpen tijdens de schoonmaakavonden, rijden bij uitstapjes, te helpen als 

bibliotheekouder, gelukkig zijn wij met handige ouders die zo even een reparatie willen doen of iets 
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voor de school op orde maken en ga zo maar door. 

 

Bouwstenen: 

Vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect, transparantie, verwachtingen, laagdrempelig, binnen 

kaders, samenwerking. 

Visie CBS De VCPO N-G 

De scholen van VCPO N-G werken graag samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind in de 

samenleving, ieder met zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

Op cbs De Rank zijn Gelijkwaardigheid, Vertrouwen en Respect hierin onze centrale kenmerken. 

We zien ouders als belangrijke partners en werken graag samen aan het realiseren van onze 

doelstellingen. Wij geven aan wat ouders kunnen verwachten en wat daarbij de grenzen zijn. 

Daarnaast geven wij aan wat we van ouders verwachten. We zijn open en transparant in ons 

handelen en communiceren. We gaan met respect om met ouders en verwachten van hen dat ook 

met ons te doen. 

 

Contactmomenten 

Ouderbetrokkenheid 3.0 begint concreet met het jaarlijks starten van het schooljaar met een 

gezamenlijk gesprek tussen leerkracht en ouders. Dat gesprek kan bijvoorbeeld gaan over wat het 

kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op 

cognitief of intellectueel gebied de leerkracht voor het kind ziet in het komende seizoen. Zo’n 

interactief contactmoment aan het begin van het seizoen werpt z’n vruchten of voor het hele jaar. 
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In hetzelfde gesprek worden contactmomenten tussen school en ouder(s) vastgesteld op basis van 

de behoeften van het kind. Doorgaans worden contactvormen tussen school en ouders nu bepaald 

door het jaarrooster voor contactavonden (10 minuten gesprek). In het gesprek wordt ook een 

behoefte peiling gedaan. Hebben ouders nog behoefte aan een informatieavond voor de groep of is 

dat niet nodig. Afstemming wordt gezocht. 

In groep 3 wordt standaard een informatie avond gegeven over het leesonderwijs, de ondersteuning 

die we van ouders verwachten en hoe we graag met ouders willen samenwerken. Het doel is dat de 

kinderen allemaal goed kunnen technisch lezen. 

In groep 8 worden ouders en de leerling uitgenodigd voor het voorlopig advies gesprek en in de loop 

van het jaar voor definitieve schooladvies. 

 

Kapitaal van de ouders 

Soms worden ouders door het schoolteam benaderd om hun talent in te zetten voor de school. 

Dit kan van schilderwerkzaamheden zijn, geven van een workshop, een excursie naar een werkplek 

van een ouder. Leerlingen houden op onze school spreekbeurten, regelmatig zien we dat dit gaat 

over werk van hun ouders of een hobby. Ouders ondersteunen hun kind en in het verlengde ervan 

delen zij hun kennis met de leerlingen van de groep waar hun kind in zit. 

 

Leerlingenraad cbs De Rank.. 

 

Door het deelnemen aan de leerlingenraad, leren de leerlingen o.a.    

 een eigen mening vormen 

 ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren 

 door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is  

 actief luisteren, te overleggen en samen te werken  

 elkaars mening te respecteren 

 op speelse wijze de werking van democratie en om actief deel te nemen aan onze maatschappij 

(actief burgerschap) 

 zich te motiveren voor school en omgeving.  

 

Over welke aangelegenheden kan in de leerlingenraad worden gesproken? 

1. algemene schoolzaken, wat kan of moet anders 

2. regels en afspraken 
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3. meedenken over het schoonhouden en de inrichting van het plein 

4. voorkomen van pesten of buitensluiten  

5. meedenken over spelen op het plein 

6. acties en buitenschoolse activiteiten 

7. enz. 

 

 

MR 

De MR werkt met een jaarplan en vergadert minimaal 4 x per jaar en zo nodig vaker, als er een 

situatie is waar dit voor nodig is.  

In de nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd. Wanneer er wijzigingen worden gedaan zoals 

schooltijden/onderwijsconcept, dan neemt de oudergeleding van de MR haar achterban daarin mee. 

De personeelsgeleding vertegenwoordigt het team. 

 

MR leden (oudergeleding) 

Arie-Geert Timmers  

Jacco Buisman 

MR leden (personeelsgeleding) 

Alice Nanninga 

Els Enter 
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2018-2019        

 1 Schooljaarverslag I   september  

 2 TSO  A I januari  

 3 Begroting  I A maart  

 4 Schoolformatieplan  I A juni  

 5 Schoolplan 2019 – 2023 I   Mei/ juni  

 6 Schoolgids I   juni  

 7 Schooljaarplan 2019-2021 I   juni  

 8 Wijzigen schooltijden I   Mei 2019  

        

. 

I = instemmingsrecht 

A = adviesrecht 

MR = gehele MR 

O = oudergeleding 

P = personeelsgeleding 

VSO/TSO 

De tussenschoolse opvang heeft laagdrempelig (wanneer nodig) een overleg met de directie over 

ontwikkelingen tijdens de overblijf. Er is regelmatig contact en afstemming met de overblijf 

coördinator en de directie. 

Na de zomervakantie stopt vanwege het 5 gelijke dagenmodel de TSO. 

De VSO blijft wel op cbs De Rank. 

Informatiebrief, Social Schools en groepsmail 

Ouders worden geïnformeerd via een informatiebrief, Social Schools (soms doorgezet naar de 

website)  en via de groepsmail. 

Ouderportaal 

We gebruiken het Ouderportaal van Parnassys. Ouders kunnen daar de persoonlijke gegevens van 

hun kind inzien, absentie, en Cito toetsen. 

Website 

De ICT-er houdt de website bij, leerkrachten en directie zijn verantwoordelijk voor de 

informatievoorziening.  

 

Ouderparticipatie 

Ouders zijn actief als groepsouders. Onze school vindt altijd ouders die bereid zijn om te helpen. 
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Atelier, excursies, los staande activiteiten, sportieve evenementen, uitstapjes, vieringen etc. 

De school heeft een eigen Activiteitencommissie waar de groepsouders zitting in hebben. Deze 

commissie bestaat uit een groep ouders die zich inzet voor de organisatie van feesten, vieringen en 

andere bijzonderheden. 

LOT 

De school heeft een luizenopsporingsteam na elke vakantie 

 

Pleindienst 

De leerkrachten lopen volgens  op het plein tijdens de pauze. 

Er is altijd een leerkracht die pleindienst heeft. 

Directie en IB proberen wanneer ze er zijn op het plein te zijn, in de school te lopen en leerlingen te 

begroeten bij de deur om laagdrempelig contact te stimuleren. 

 

Presentaties, vieringen  en slotfeest 

Ouders worden met hun kinderen uitgenodigd voor presentaties waar leerlingen aan hebben 

gewerkt. Het bijwonen van bepaalde vieringen en feestelijke avond, laatste schooldagfeest. 

 

7.2 Jaarverslag activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestaat uit 8 groepsouders. Zij zijn het afgelopen jaar 6 keer bij elkaar 

geweest. Dit gebeurde steeds voor de geplande activiteiten. Zij hebben het schoolteam ondersteund 

bij de voorbereiding en uitvoering van de verschillende activiteiten.  

 

7.3 Jaarverslag medezeggenschapsraad 

De samenstelling van de MR dit seizoen was als volgt: 

Els Enter ( vanuit het leerkrachtenteam); 

Marjanka Hulsebos ( vanuit het leerkrachtenteam); 

Jacco Buisman ( oudergeleding per 1 januari 2016); 

Arie-Geert Timmers( oudergeleding per 1 januari 2016); 

 

Jaarverslag MR 

Deze vindt u apart op de website van onze school.  

 

 

 

 



 

Schooljaarverslag cbs De Rank schooljaar 2018-2019 Pagina 36 
 

 

8. Slotwoord 

 

We kunnen terugkijken op een leerzaam en fijn jaar. De samenwerking tussen teamleden, directie en 

ouders heeft ervoor gezorgd dat er veel activiteiten goed verlopen zijn. Volgend schooljaar zullen we 

een aantal beleidsvoornemens voor verdere diepgang voortzetten en verder vormgeven aan onze 

manier van werken. Volgend schooljaar zal in het teken staan van ontwerpfase nieuwe school en 

alles wat daar bij komt kijken.  Kwaliteit van onderwijs, beheersbaarheid (voor leerkrachten), 

Meerwaarde voor leerlingen, zijn topics geweest bij de keuze van ons Onderwijsconcept. In het 

schoolplan 2019-2023 staat het beleid voor de komende 4 jaren beschreven en in het Schooljaarplan 

staan de verschillende actiepunten vermeld. 

We zijn niet perfect en er gaat ook weleens iets mis in de communicatie. We hebben ook te maken 

met dynamieken die er zijn in groepen met kinderen. Ons werk is boeiend en we genieten er met 

elkaar van. Wat we het belangrijkste vinden is om goed in gesprek te blijven met ouders om de 

driehoek Kind, Ouders en School sterk te houden. We willen graag ouders die tevreden zijn over de 

school. U wordt altijd uitgenodigd om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Uw kind 

staat centraal op onze school. De kinderen hebben ons hun vertrouwen gegeven en samen met hen 

hebben we een goed jaar gehad. We zien dat kinderen samenwerken, samen leren en samen leven 

en samen groeien! Wij als team werkten samen, leerden samen en leefden samen, samen zijn ook 

wij net als onze kinderen gegroeid! 

 

CBS de Rank 

Iedereen Uniek. Samen Sterk! 
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