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1 Inleiding
Inleiding 
De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Vereniging Christelijk
Primair Onderwijs Noord-Groningen en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast
schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we welke
middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). Op basis
van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds
terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is meegenomen in het proces voor de
totstandkoming van dit document. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een
grote bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft
globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving
naar bijlagen.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  VCPO N-G

Algemeen directeur:  dhr. Simon van der Wal

Adres + nr.:  Borgweg 46A

Postcode + plaats:  9951BG Winsum

Telefoonnummer:  0595-441733

E-mail adres:  info@vcpong.nl

Website adres:  www.vcpong.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  CBS De Rank

Directeur:  Mathilde Lievers

Adres + nr.:  A.G.Bellstraat 14

Postcode + plaats:  9989 AT Warffum

Telefoonnummer:  0595-423759

E-mail adres:  derank@vcpong.nl

Website adres:  www.derank@vcpong.nl

CBS De Rank is een christelijke basisschool met een open karakter. De school heeft als opdracht om boeiend en
goed onderwijs te organiseren voor haar kinderen. Het team van de school is ervan overtuigd dat onderwijs de kans is
voor kinderen. De directie van de school bestaat uit de directeur Mathilde Lievers - Wolfard. Zij werkt als meerscholen
directeur voor VCPO N-G en is voor een paar dagen verbonden aan de school. De school heeft ook een Intern
Begeleider Greetje Doornbos. Zij werkt als meerscholen IB-er samen met de directie. Samen vormen zij het
management team van de school. Op de school werken betrokken leerkrachten en zij begeleiden 2 tot 4 dagen een
groep. De school staat voor rust, reinheid, regelmaat, relatie en toekomstgerichte ontwikkeling. Onze school wordt
bezocht door 45 kinderen. Van deze kinderen heeft 5% een gewicht. Elk kind bezit talenten en elk kind kan op onze
school stralen. Op onze school zitten kinderen die makkelijk kunnen leren en kinderen die leren lastig vinden. Onze
kinderen geven de school het cijfer 9,2. (Zie bijlage leerling tevredenheidsonderzoek). De kenmerken van de kinderen
en de consequenties daarvan voor onze organisatie hebben we beschreven in het document leerling populatie (zie
bijlage). 

Bijlagen
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1. Leerling tevredenheidspeiling
2. Leerlingpopulatie

3 Sterkte-zwakteanalyse
Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema:

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

 -Christelijke school met open karakter. 
-De school heeft een sterk en helder onderwijsconcept 
-Hoge waardering van leerlingen (9,2) en ouders (8,1)  
-We zien de kinderen, geven om ze. 
-We streven gericht naar individuele groei en
groepsgroei. Opbrengst en resultaat gericht werken. 
-Instructies en verwerkingen afgestemd op niveau
verschillen. 
-Werken vanuit 6 heldere gedragsverwachtingen 
-Zichtbaar aandacht voor eigenaarschap en groei in
executieve functies. 
Groeitoren cbs De Rank en Rapport/Portfolio 
-Kind staat centraal. We spreken met kinderen
(kindgeprekken/kind-oudergsprekken) 
-Aandacht voor pedagogiek 
-Team werkt vanuit gedeeld leiderschap aan
onderwijsontwikkelingen. 
-Er heerst een goede sfeer in de school onder kinderen,
ouders en leerkrachten. 
-Professionele werk en leercultuur binnen het team op de
Rank 
-Vakbekwaamheid leerkracht scoort hoog. 
-Sfeer en inrichting school, conform onderwijsconcept. 
-Moderne methoden 
-Digitale verwerking (ICT) Snappet 3.0 (adaptieve
verwerking)

 -Opvangmogelijkheden bij ziekte leerkracht 
-Weinig kinderen in de groep 
-Een leerling kan nooit duiken, alles valt op 
-Pedagogisch klimaat is in de kleine school sterk, meteen
ook kwetsbaar. Alles wat afwijkt of anders is, valt snel op.

  

KANSEN BEDREIGINGEN

 - School is een lerende school en ontwikkelt zich elke
dag een stapje verder. 
- De tevredenheid van ouders, kinderen en bestuur
(externe audit een goed), kans tot profilering 
-ICT ontwikkelingen

 -Gering leerlingenaantal. 
- OBS JS die wat groter is dan wij. 
- Warffum houdt niet van het woord christelijk en dat
schrikt af. 
-Veel ouders met kinderen hebben vroeger op obs JS
gezeten en kiezen daar weer voor. 
-3 groepen lesgeven, dat vraagt vakmanschap van de
leerkracht. 
-Leerkracht langdurig afwezig door ziekte, dan kan hoog
niveau van lesgeven en de resultaten zo zakken. Staat of
valt met kwaliteit en vaardigheden van de leerkracht dit
onderwijsconcept.

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
2. Ouders als partners van de school
3. Aandacht voor 21st century skills: accent op vaardigheden (brede ontwikkeling)
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4. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan

4 Risico's
Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

Risicoanalyse Personeelsbeleid

Omschrijving Kans Impact Risico

Lesgeven aan Stamgroepen en op dit niveau (invalproblematiek) Middel (3) Verwaarloosbaar (1)
Laag

Maatregel: Ligt op Bestuursniveau aannamebeleid Flexpool

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid

Omschrijving Kans Impact Risico

VCPO N-G geeft de school budget voor 66 leerlingen Klein (2) Minimaal (2)
Laag

Maatregel: Geen inpact verder

Bijlagen

1. Externe audit Auditrapportage

5 De missie van de school
De missie van de school 
Slogan: Samen sterk en iedereen uniek!

Opbrengstgericht en waardengericht onderwijs op cbs De Rank voor optimale ontwikkeling van het kind
binnen zijn of haar mogelijkheden! 

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werkgemeenschap waar
je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor
zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.  

Onze school is een christelijke school met een open karakter.
We geven boeiend en betekenisvol onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. We zien dat kinderen verschillen in
talenten en mogelijkheden. We zijn ervan overtuigd dat onderwijs de kans is voor kinderen om verder te komen. Onze
drijfveer is dat op onze school kinderen zich gezien voelen, gekend en dat ze voelen dat we om ze geven. We geloven
dat je met plezier naar school gaat als je je veilig voelt, er respect is voor elkaar. Je bent jij en ik ben ik. We (mogen)
verschillen en horen bij elkaar op deze school. We begeleiden onze kinderen om flinke kinderen te zijn die groeien in 
zelfstandigheid. Alles wat we doen is gebaseerd op Plezier: Veiligheid, Respect, Verantwoordelijkheid. De basisschool
is de leerplaats voor het leven. Hier zitten alle kinderen samen met hun mogelijkheden en achtergronden in één klas. 

We werken vanuit schoolbreed zes helder geformuleerde gedragsverwachtingen. Gedragsverwachtingen: We lopen
rustig; we luisteren naar elkaar; we helpen elkaar; we praten vriendelijk en
respectvol; we zijn zuinig op spullen; we houden handen en voeten bij onszelf. Dit zorgt voor een schoolbreed
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evenwichtig leefklimaat. Wij staan voor goed onderwijs en dat kinderen uitstromen naar een vorm van Voortgezet
Onderwijs dat bij hen past. Daar zetten we ons als team elke dag voor in en zijn we op aanspreekbaar. Wij geven
zichtbaar inhoud aan opbrengstgericht onderwijs en waardengericht onderwijs. We zijn trots op de waardering die
kinderen en ouders ons geven. Dit willen we blijven vasthouden. 

Het kind staat centraal In ons onderwijs staat het kind centraal. Wordt het kind hier beter van? We praten op onze
school niet over kinderen maar met kinderen. Wat heeft het kind zelf nodig om zich optimaal te ontwikkelen.
Eigenaarschap is daarbij het kernwoord. Met eigenaarschap bedoelen we dat leerlingen een eigen
verantwoordelijkheid hebben, dat ze hun eigen doelen kunnen stellen. Ze hebben invloed op wat ze leren en waarom?
Leerlingen denken zelf na. Hun betrokkenheid wordt groter, hun invloed wordt groter. Ze dragen daarnaast zelf de
consequenties van keuzes die ze maken. Leerlingen ervaren hierdoor succes en groeien in mate van zelfstandigheid.

Onze slogan
"Samen Sterk. Iedereen uniek".
Onze drijfveren: 
-Kwalitatief en boeiend onderwijs elke dag!
- Wij hebben een open en lerende houding als professioneel team . 
-Onze  kinderen het gevoel geven dat we ze zien, kennen, om ze geven en er voor ze willen zijn is onze dagelijkse
drive.
- Wij hebben oog voor onze ouders/verzorgers en vinden een goede relatie belangrijk
-We zijn een school die daad voegt bij het woord 
-Creëren van eigentijds, opbrengstgericht en waardengericht onderwijs voor onze kinderen.

Onze kernwaarden zijn:

Veiligheid

Wij zijn veilig voor jou en jij bent veilig voor de groep

Respect

Jij bent jij en ik ben ik. Wij mogen en kunnen van elkaar verschillen. Met elkaar horen we bij "het team" van cbs de
Rank en stimuleren we elkaar met opstekers!

Verantwoordelijkheid

Stapje voor stapje zal je verantwoordelijkheid hier groeien. Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet en maakt zelf
keuzes. Je zult hier groeien in eigenaarschap. Op deze school geven we geen straf. We geven consequenties. We
zijn helder in wat we verwachten. Maak je een andere keus dan kies je zelf voor een consequentie. Je bent zelf
verantwoordelijk voor wat je doet.

6 Onze parels
Onze Parels 
Onze school krijgt van de leerlingen een 9,2 en van ouders een 8,1 en het team geeft de school een goed! Een extern
auditteam geeft de school een goed. Wij zijn trots op ons onderwijs concept. Wij geloven en zien dat dit concept werkt.
Kinderen zijn eigenaar van hun onderwijsleerproces, ze kunnen samenwerken. Ze zijn nieuwsgierig en willen graag
leren. 
We zijn trots op wat onze leerlingen met al hun verschillende talenten kunnen. Ze durven te stralen! 
Dit komt omdat we:  
gericht  werken aan opbrengsten / prestaties
gericht de focus hebben op ons pedagogisch en didactisch handelen
gericht zijn op tevredenheid / afstemming van ouders/ kinderen en school
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Parel Standaard

Op onze school wordt er thematisch gewerkt en leerlingen geven aan
geboeid te zijn

Op onze school hoor je bij de groep en word je gezien als individu. Ons
onderwijs is daarop afgestemd.

Onze school is een leesschool en dat is te zien in de resultaten.

Onze school werkt gericht aan het ontwikkelingen van executieve functies
(groeitoren)

Op onze school praten we MET kinderen en hebben kinderen keuze.

Op onze school geven we les in Kunstzinnige oriëntatie Het Kunstkabinet

Op onze school kun je naar de Torenklas als je naast je schoolprogramma
meer uitdaging nodig hebt.

Op onze school besteden we gericht aandacht aan ICT

Op onze school werken samen met ouders en kinderen in een sterke
driehoek.

Onze school heeft duidelijke kenmerken van een Jenaplanschool en een
Daltonschool. Ons eigen concept!

Op onze school is sprake van een goed pedagogisch klimaat

Op onze school heeft elk kind vanaf groep 4 een eigen device en kan
adaptief leren.

Bijlagen

1. Groeitorens
2. Gedragsverwachtingen pedagogisch klimaat
3. Onderwijs concept kort uitgelegd
4. De Rank en kenmerken Jenaplanonderwijs

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
Grote Ontwikkeldoelen: 
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:
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Streefbeelden

1. 1. Op onze school beschikken we over een leerlijn Digitale geletterdheid voor groep 1-8. De voorbeeldleerlijnen
bestaan uit de onderdelen computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT
basisvaardigheden.

2. 2. Op onze school heeft elk kind zichtbaar in het Portfolio de doorgaande lijn voor executieve functies en hoe
het kind zelf groeit.

3. 3. Op onze school beschikt elk kind over een eigen groeiscore per half jaar (Cito periode) en wordt dit
meegenomen in het Handelingsgericht werken.

4. 4. Op onze school vangen we in de kleutergroepen jonge kinderen op (VVE) en geven ze een kans om te
blijven op de reguliere basisschool door te voorzien in een passend aanbod.

5. 5. Op onze school is na een periode van 4 jaar ons onderwijsconcept nog steeds sterk en wordt het
gewaardeerd door de leerlingen, ouders en team.

6. 6. Op onze school blijft open staan voor nieuwe inzichten en als het waarom helder is, passen we ons concept
aan. Toekomstgericht onderwijs, vraagt om toekomst gerichte ontwikkeling.

7. 7. Op onze school beschikken we over een nieuwe ondersteunende methodiek voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling.

8. 8. Onze school leert leerlingen nieuwe pleinspelen en zet oudere kinderen in. (Gericht spelen met alle leeftijden
door elkaar)

9. 9. Executieve functies (groeitoren) planmatig centraal stellen

Bijlagen

1. ICT Leerlijn richtinggevend

8 Onze visie op lesgeven

Onze visie op lesgeven

Onze slogan is: Iedereen uniek, Samen sterk
Hoe leren leerlingen optimaal volgens het team van cbs De Rank?

Ons motto is: Iedereen uniek, Samen sterk

-De leerling is de eigenaar van het leren (Wat wordt daarmee bedoeld?)
-Leerlingen leren als ze ergens de noodzaak van inzien. (als ze het zelf graag willen)
-Leerlingen leren als ze zichzelf innerlijke leervragen stellen.
(Als ze nieuwsgierig zijn)
-Leren is nieuwe kennis aan oude kennis koppelen. (kennisconstructie)
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-Leren is kennis verwerven, verbanden leggen en zoeken. (betekenis geven aan kennis)
-Leerlingen leren het meest van zelf onder woorden brengen. ( samenwerken en interactie)
-Leren is een actief proces, leren is een werkwoord (leerlingen hebben invloed op hun eigen leerproces en zijn hier
medeverantwoordelijk voor)

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk niet te scheiden zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor de groep, voor het individu, een
open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische
noties zijn: plezier, veiligheid, respect, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend
vermogen en samenwerking.

Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werkgemeenschap waar
je leert samenleven. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor
zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.
Wat willen we bereiken met kinderen (doelen)?
Door af te stemmen op wat een kind nodig heeft, halen de kinderen op onze school het beste uit zichzelf in de
basisvakken zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie.
Als kind leer je op onze school omgaan met jezelf (persoonsvorming). Je leert jezelf, je manier van leren en je
kwaliteiten kennen. We begeleiden je om je unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We maken kinderen
(mede) verantwoordelijk voor hun eigen leren. Kinderen laten dit zien in presentaties, rapport en portfolio. Je leert
omgaan met je lijf, je emoties, je denken en je zingeving. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als
plannen, creëren en presenteren. Je leert omgaan met de anderen. Je leert je eigen rol in de stamgroep kennen en
ontwikkelen. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je anderen niet alleen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen
en je eigen gedrag te verantwoorden. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als communiceren en
samenwerken. Je leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in de school en wij nemen je de wereld in. Je leert
te onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je
vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.
Hoe doen we dat in school?
De school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen, Leerkrachten (stamgroepleiders) en ouders een eigen rol
hebben.
De kinderen leren en leven in een stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus.
In de stamgroep wordt samen gewerkt en geleerd van elkaar. Er is een ritmisch weekplan waarin, samen werken,
samen spelen, samen spreken, maar ook samen vieren elkaar afwisselen. Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk
te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school. We werken met taken, waarin kinderen ruimte
krijgen om te kiezen. We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van
kinderen.
Wat betekent dit voor de leerkracht (stamgroepleider)?
De leerkracht maakt contact met het kind, kan zich inleven en stemt af op de ontwikkelingsbehoefte van het kind. De
leerkracht zorgt er voor dat de stamgroep een veilige en ondernemende groep wordt, waar kinderen van en met elkaar
leren.
De leerkracht activeert en zorgt dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor het eigen leren. De leerkracht werkt met
leer- en ontwikkelingsdoelen en begeleidt kinderen in het behalen van deze doelen. De leerkracht haalt de wereld in
de stamgroep en gaat met de kinderen de wereld in. De leerkracht is actief lid van het schoolteam waarin als een
stamgroep met elkaar wordt geleerd en gewerkt.
Wat betekent dit voor ouders?
Om kinderen te leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld is het belangrijk dat kinderen, ouders en de
leerkracht (stamgroepleider) hun ervaringen delen en samen onderzoeken hoe het kind het beste begeleid kan
worden vanuit de waarden van de school .
Ouders nemen deel aan de leef- werkgemeenschap van de school: ze brengen hun expertise of ondersteunen bij
activiteiten. Het team, de kinderen vormen met de ouders de school.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
De leerlingen betrekken bij het onderwijs
Onderwijs op maat geven: differentiëren
Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
Kinderen zelfstandig (samen) laten werken en leren (coöperatief)
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Eigenaarschap en zelf verantwoordelijk zijn voor wat je doet, zegt en leert. Eigenaarschap en zelfverantwoording zijn
met elkaar verweven.
Hoe is de organisatie in de klas?
Klassenmanagement, instructie, leren en begeleiding zijn gericht op leren met begrip en op zelfsturing
(eigenaarschap), daaraan voorafgaand vindt de fase van begeleide inoefenen plaats. De leerlingen zitten in groepjes
(2, 3 of 4 tallen). De leeftijdsgroepen zitten door elkaar heen. We noemen dit een coöperatieve setting. Overleg, elkaar
helpen, samenwerken is hierin goed realiseerbaar. Leerlingen ontvangen diverse instructies b.v. groepsinstructie en
daarnaast ook instructie in sub-groepjes of individueel. Het komt soms voor dat het voor een leerling beter is om apart
te zitten of om af en toe aan te sluiten bij een groepje. Dit is afhankelijk van de onderwijs en begeleidingsbehoefte van
de leerling.
De instructies vinden op onze school plaats in de gele zone. Op de gele zone is de leerkracht met de kinderen actief.
We houden in onze begeleiding vooral rekening met de verschillen tussen kinderen. De ene leerling is snel van begrip
en heeft meer uitdaging nodig. Deze leerling krijgt een compact programma, een Level-werk programma en daarnaast
is de mogelijkheid om een dagdeel deel te nemen in de Torenklas. Op dit moment voor groep 5-8.
Sommige leerlingen hebben meer oefening nodig of uitleg op een andere manier ingevuld. Dit alles behoort tot het vak
van de leerkracht en maakt ook hoe belangrijk deze is voor de leerlingen en de school.
Werkplein
Op onze school bevindt zich een groot werkplein
Kinderen uit de stamgroepen kunnen hier zelfstandig werken.
In de klas vindt begeleiding van de leerkracht plaats (sommige leerlingen hebben het toezicht en hulp van de
leerkracht nodig). Dit wordt aangegeven met een gele kleur.
Op het werkplein kan semi-begeleid (appeltjesgroen) en onbegeleid worden gewerkt (blauw). Op onze is voor de
kinderen helder aangegeven of ze in de zone van zachtjes overleggen zitten of in de stilte zone. Onze kinderen zijn
gewend aan deze manier van werken en zijn bekend met de regels en routines. Op het werkplein bij de werkeilanden
is een leerkracht of een onderwijsassistent (in opleiding) op bepaalde dagdelen aanwezig om begeleiding te geven.
In de pedagogiek vinden we de volgende zaken van groot belang
Wat de Nederlandse pedagoog Langeveld verwoordde past bij onze kijk op kinderen. Als opvoeder help je het kind
totdat hij het zelf kan en dan laat je het kind los. Niet “pamperen”. Het kind kan zich daarom trots voelen op wat het zelf
bereikt. Het kind voelt zich echt trots als het dit zonder de opvoeders heeft bereikt. Het is belangrijk dat kinderen leren
incasseren en om leren gaan met vreugde en teleurstellingen. Dit past bij wat Vygotsky verwoordt en bedoelt met “de
zone van de naaste ontwikkeling”, leren ligt altijd binnen de mogelijkheden van kinderen en ze worden uitgedaagd,
zodat ze het doel uiteindelijk kunnen behalen.

9 Onze visie op identiteit
Visie van onze school 
Het kind staat centraal In ons onderwijs staat het kind centraal. Wordt het kind hier beter van? We praten op onze
school niet over kinderen maar met kinderen. Wat heeft het kind zelf nodig om zich optimaal te ontwikkelen.
Eigenaarschap is daarbij het kernwoord. Met eigenaarschap bedoelen we dat leerlingen een eigen
verantwoordelijkheid hebben, dat ze hun eigen doelen kunnen stellen. Ze hebben invloed op wat ze leren en waarom?
Leerlingen denken zelf na. Hun betrokkenheid wordt groter, hun invloed wordt groter. Ze dragen daarnaast zelf de
consequenties van keuzes die ze maken. Leerlingen ervaren hierdoor succes en groeien in mate van zelfstandigheid.

Levensbeschouwelijke identiteit cbs De Rank 
 CBS de Rank is een christelijke school met een open karakter en onze waarden en normen komen uit de Bijbel. De
Bijbel leert ons en onze leerlingen de woorden van God. Dit betekent dat wij geloven dat elk kind gekend is, gezien
wordt en geliefd is. (Deze woorden en gedachten op wat voor manier dan ook ingevuld, voeden ons en onze leerlingen
tot evenwichtige persoonlijkheden.) Kernwaarden voor onze school zijn: Plezier, Veiligheid, Respect,
Verantwoordelijkheid en Zelfstandigheid. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze school. We
leren onze kinderenleerlingen en onszelf om niet te oordelen of te veroordelen. We zijn van elkaar afhankelijk. Samen
optrekken, samen leven en leren met vallen en opstaan. Het team van cbs De Rank zet zich hier met hart en ziel voor
in, zodat de aan ons toevertrouwde leerlingen mogen groeien in wie ze zijn. 

Pedagogische Identiteit cbs de Rank 
Voor kinderen is het belangrijk dat ze vanuit een veilige basis mogen worden wie ze zijn, positief denkend, vol
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vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden en zonder (voor)oordelen naar anderen kunnen kijken. Concreet geven
wij hier invulling aan door alle leerlingen ruimte te bieden om hun gevoelens en meningen zelf in een open en
respectvolle sfeer te uiten. Dit vanuit de gedachte dat iedereen even waardevol is. 

Maatschappelijke Identiteit cbs De Rank
Kinderen leren we dat ze trots mogen zijn op zichzelf en dat ze vol vertrouwen hun kennis en eigenwaarde gebruiken
om zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en de wereld.

10 Onderwijskundig beleid
Identiteit in het onderwijs verweven 
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en
expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming,
sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en
actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar
omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. De inrichting van ons onderwijs in
burgerschap is beschreven in de katern Burgerschap (zie bijlage).

Burgerschap 
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

Aanbod 
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs.

Onze school heeft duidelijke kernmerken van Jenaplan onderwijs en Dalton onderwijs

Leerlingen ontmoeten elkaar in de kring op diverse momenten op de dag. We delen met elkaar het leven, we leren
samen of individueel, we zijn betrokken bij elkaar door spel en viering. In elke stamgroep ben je het jongste, middelste
of oudste kind, net als in een gezin. Je leert en helpt elkaar en weet elkaar te versterken. Samen groeien met elkaar.
Wij geven gericht instructie een daarbij hebben kinderen gericht de mogelijkheid om te werken aan hun eigen
leerdoelen. We gebruiken hiervoor Snappet 3.0. Leerlingen ontvangen meteen feedback op gemaakte opdrachten.
Denk aan rekenopdrachten, ze zien meteen of hun antwoord goed of fout is. Ze leren precies te zijn. Ze typen het
antwoord, moeten nadenken of ze dit echt vinden en klikken dan op akkoord. Mocht het moeilijk zijn voor een leerling
dan krijgt het meer oefeningen om zo het doel te halen. Is het makkelijk voor de leerling, dan kan de leerlingen een
tree hoger en krijgt het moeilijkere oefeningen. De digitale ondersteuning helpt om goed in “de zone van de naaste
ontwikkeling” te zitten. Dit betekent dat de leerling succes ervaringen krijgt (aansluiten bij wat de leerling kan) en
daarnaast uitgedaagd wordt met b.v. sommen die net even wat moeilijker zijn. Dat is leren! Je leert iets wat je nog niet
kon.

Leerlingen worden zo gedwongen tot een betere concentratie en ze kunnen lekker doorwerken. Dit verhoogt hun
motivatie. De leerkracht volgt op een eigen dashboard de vorderingen van de leerlingen. Snappet 3.0 werkt adaptief.
Leerlingen die meer oefening nodig hebben krijgen dat, leerlingen die verder kunnen krijgen meteen adaptieve
vervolgopdrachten. Het voordeel van deze methode is dat leerlingen meteen feedback krijgen. Ze zien meteen of ze
het goed of fout hebben gedaan. Leerlingen worden zo verantwoordelijk gemaakt en “gedwongen” om nauwkeurig te
zijn. De leerling typt het antwoord in, denkt goed na en klikt dan op akkoord. Dit is anders dan in een werkboek
werken, dan kijkt de leerling op een later moment zelf na of de leerkracht en dan ziet de leerling het de volgende dag.
De leerkracht voert n.a.v. de resultaten van de dag feedbackgesprekjes met de leerling. De Leerkracht heeft ook een
duidelijke coachende rol naar de leerling toe. Het systeem maakt de leerkracht en de leerling meteen duidelijk hoe de
vorderingen zijn. De leerkracht kan meteen zien waar stagnatie is en de leerlingen de gewenste begeleiding
(instructie) geven. Snappet 3.0 is een ondersteunend programma. Nogmaals, de leerkracht is en blijft van grote
waarde en geeft de instructie en begeleiding aan de leerlingen. De leerkracht kan gerichte leerdoelen meegeven aan
een leerling na b.v. de methodetoetsen. Meervoudige Intelligentie 4xwijzer De school heeft alle thema’s voor groep 3-8
aangeschaft, zodat de methode compleet is voor de school.

Achtergrond
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- Berust op de 8 MI intelligenties van kinderen. Kinderen hebben één of meerdere voorkeursintelligenties (kijk voor
meer informatie bij theorie van Howard Gardner)

- Woordknap, rekenknap, beweegknap, mensknap, zelfknap, muziekknap, natuurknap, beeldknap

Vierxwijzer is een methodiek die helpt gericht onderwijs te geven aan leerlingen voor de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur (creativiteit) met daarnaast integratie van samenwerking, zelfregulatie, werkhouding etc.

Elke 3 weken een ander thema (Geschiedenis en Aardrijkskunde) en Natuur is vaak 2 weken.

Hoe ziet een goede Vierxwijzer les eruit?

Het is belangrijk dat er een rijke leeromgeving is. In de kisten zitten veel activeringsmaterialen voor diepgang en
uitdaging bij de lessen en dit wordt steeds aangevuld en uitgebreid. Belangrijk onderdeel van Meervoudige Intelligentie
lessen.

WELKE 5 VRAGEN MOETEN DE LEERLINGEN AAN HET EIND VAN HET THEMA 100 % goed weten. De leerkracht
vindt deze vragen bij de mappen en kan ze mogelijk aanvullen. Er wordt altijd gecheckt of het kerndoeldekkend is, en
er wordt gekeken op tule.slo.nl

Deze vragen geven de leerkracht meteen de focus en geven hun onderwijs doelgericht vorm. De lessen worden
gegeven in de cyclus van 3 weken en er zijn altijd 3 leerkracht gebonden lessen. De leerkracht doet ertoe bij
vierxwijzer wil het een succes worden.

Wat is belangrijk om te weten?

V = vragen I = Ik E = ervaren en experimenteren. R = resultaat

Vakken en methodes 
De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids (zie bijlage). 

Nederlandse taal- en leesonderwijs 
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt  veel aandacht in ons curriculum. Schoolbreed staat dit jaarlijks in de
onderwijskundige besprekingen centraal zodat leerlijnen en doorgaande lijnen gemonitord worden en waar nodig
bijgesteld. De school heeft een taalcoördinator/'dyslexiespecialist die het team van input voorziet. De school besteedt
daarnaast veel aandacht aan het leesonderwijs. De school bezit een uitgebreide schoolbibliotheek en er is een
heldere visie op het leesonderwijs voor groep 1-8. In de onderbouw worden risico lezer gesignaleerd. De school heeft
een IB-er en leerkracht die geschoold is in de systemen en in gedeeld leiderschap het team voorziet van de
belangrijke informatie. Het schoolteam wordt betrokken bij Bereslim en Bouw! Dit zijn succesfactoren als het gaat om
het voeren van een effectief en kwalitatief dyslexie (signalerings) beleid en beleid voor risicico lezers. We maken
gebruik van deze methode in groep 2-4. 

Taal 
Taal en taalgebruik nemen in het onderwijs van de gehele basisschool een sleutelpositie in. Taalonderwijs is meer dan
de verwerking van aangegeven lesjes in de taalmethode. Een goede taalontwikkeling van de leerling is een
belangrijke voorwaarde voor de voortgang van vakken als wereldoriëntatie en rekenen. Daarom wordt het
taalonderwijs in vele variaties toegepast. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met een taalmethode. De leerlingen krijgen
zo spelling, taal en woordenschat structureel aangeboden. Groep 3 werkt met de nieuwste versie van Veilig Leren
lezen (Kim versie). We werken in de groepen 4 t/m 8 met een nieuwe taalmethode: de nieuwe versie van Taal actief:
Taal actief 4. Deze methode is afgestemd op de kenmerken van Daltonvaardigheden en de 21e-eeuwse
vaardigheden.

Rekenen 
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
CBS De Rank  op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Op onze school zitten sterke
rekenaars. In ons aanbod houden we rekening met hen door gerichte doelen voor hen te stellen. Ze krijgen extra
aandacht van de leerkracht om zich verder ter ontwikkeling. Hiervoor is een protocol meer en hoogbegaafdheid voor
op gesteld. Op onze school zitten ook kinderen in de groepen die rekenen lastig vinden. Schoolbreed werken we
gericht met deze leerlingen. 

Doel voor deze schoolplanperiode om gericht aandacht te besteden aan "Het rekenmuurtje" van Bareka en hierin
scholing te volgen om het goed weg te zetten in ons onderwijs.
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We gebruiken de Methode Rekenrijk. 

Snappet 3.0 
Leerlingen verwerken digitaal op Snappet 3.0 de opdrachten. Er wordt instructie geven gericht op lesdoelen en
daarnaast werken leerlingen aan eigen leerdoelen. Onderwijs op maat.De methode is erop gericht dat leerlingen
inzicht verwerven en dat zij voldoende vaardigheden beheersen op fundamenteel en streefniveau. gen die ook het
niveau 1F niet aankunnen, kan Maatwerk rekenen worden ingezet. Er is in deze methode veel aandacht voor oefenen,
herhalen en automatiseren. Cijferen krijgt veel nadruk en wordt geleidelijk opgebouwd tot uiteindelijk de klassieke
staartdeling verschijnt. Tegelijkertijd zijn de goede dingen van realistisch rekenen behouden, zoals het werken met
modellen als de getallenlijn en de verhoudingstabel. Bij contexten is het taalgebruik eenvoudig, zodat de taal zo min
mogelijk een obstakel is voor taal zwakkere leerlingen. De methode bestaat uit blokken en elk blok kent een bloktoets.
Naar aanleiding van de testresultaten krijgen de leerlingen herhalingsstof of verrijkingsstof. We willen op onze school
recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Daarom rekenen leerlingen op een bij hen passend rekenniveau. Er is
sprake van differentiatie in de instructie en in de verwerking van de leerstof. De moeilijkheidsgraad en de hoeveelheid
oefenstof is afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. Ook bieden we Levelwerk, Acadin,  Rekentijgers aan
voor de leerlingen die uitdaging nodig hebben in ingewikkelde rekenvraagstukken en de beginselen van wiskunde. 

Bij het leesonderwijs op onze school kennen we drie fasen:

• Het voorbereidend lezen

• Het aanvankelijk lezen

• Het voortgezet lezen

In de groepen 1 en 2 is al heel gericht gewerkt aan de voorwaarden voor het aanvankelijk lezen. In groep 3 gebruiken
we voor het aanvankelijk lezen de methode ´Veilig Leren Lezen´, een uitgebreide methode met vele hulpmiddelen. Dit
sluit ook weer aan op de methode ´Kleuterplein´ uit de onderbouw, waarin met voorbereidend lezen volop de aandacht
krijgt en een beredeneerd aanbod is geschreven voor groep 1,2,3.

Nadat het technisch lezen, het kunnen omzetten van schrifttekens in taal, ontwikkeld is ,kan begonnen worden met
begrijpend lezen.

De methode ´Leeslink ´ voor begrijpend lezen levert elke week een nieuwe tekst over een actueel onderwerp. We
lezen dagelijks in alle klassen en dat noemen we ‘Horizontaal Lezen’ door de hele school wordt stil gelezen en/of de
leerlingen zijn bezig met leesvormen en –activiteiten. Er zijn meerdere leesactiviteiten georganiseerd (jaarlijks de
Kinderboekenweek). De school heeft een uitgebreide schoolbibliotheek met betrokken bibliotheekouders. Samen met
de taal coördinator wordt de bibliotheek beheerd. Wekelijks kunnen kinderen volgens rooster boeken ruilen.

Schrijven

Bij het onderdeel "schrijven" onderscheiden we:

• Schrijven in ruime zin: schrijven als communicatieve vaardigheid, als taaluiting.

• Schrijven in enge zin: schrijven als technische vaardigheid.

We gebruiken de methode "Pennenstreken" in de groepen 3 t/m 8. In de groepen 3 t/m 7 wordt door alle leerlingen
aan elkaar geschreven in de schrijfschriften, gewone schriften en werkboeken. In groep 8 mogen de leerlingen leren
los schrijven en een eigen handschrift ontwikkelen. In een elke geval kan de leerkracht besluiten hier van af te wijken
i.v.m. motorische problemen. Afwijken vindt plaats naar overleg met extern deskundige. De leerling gaat dan over tot
het blokschrift.

Kennisgebieden 
Zie hiervoor beschrijving Thematisch werken Vierxwijzer

Verkeer

Hiervoor worden de verkeerskrantjes van Veilig Verkeer Nederland gebruikt. 

De groepen 3 en 4 werken met het verkeerskrantje ‘Stap Vooruit’, de groepen 5 en 6 met ‘Op Voeten En Fietsen’ van
en de groepen 7 en 8 met ‘Jeugd VerkeersKrant’. In groep 7 wordt er het praktisch en het theoretisch verkeersexamen
afgenomen. In groep 1-8 worden jaarlijks diverse thema’s centraal gesteld. Remproeven, veilig leren fietsen, dode
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hoek, landbouw verkeer, zichtbaar zijn op de weg. Onze school heeft een verkeersouder die samen met het team en
de directie jaarlijks leerzame activiteiten plant. Ouders worden in maandbrieven, via Social Schools en Parnassys
geïnformeerd en betrokken.

Zie voor uitleg en verdere beschrijvingen de Schoolgids 2019-2023 van de school.

Kunstzinnige vorming 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en
culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en
culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze
leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van
muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren.

Onze school heeft een Cultuureducatieplan (zie hiervoor katern). 
De school schrijft zich jaarlijks in op subsidieaanvragen. Dit betekent dat leerlingen meewerken in een
theaterproducties. 
Elk jaar bezoeken de leerlingen voorstelling en doen we mee aan de Theatertaart. 

De school bezit Het Kunstkabinet en wekelijks krijgen leerlingen gericht les in kunstzinnige vorming.

Bewegingsonderwijs 
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd,
hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven in een unit. 
Groep 3-8 gymt samen en er zijn 2 leerkrachten die het onderwijs verzorgen. Wanneer het zwembad open is vanaf
eind april t/m september zwemmen de leerlingen van de Stamgroep Bovenbouw 1x per week.

Wetenschap en technologie 
Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij
willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. 
De school heeft hiervoor activeringsmateriaal in zowel groep 1-8. 
Leerlingen werken met constructie materiaal, in MI lessen komt dit aanbod, leerlingen werken met de 3D printer door
henzelf in elkaar gezet met coaching en begeleiding. De school schrijft zich in voor diverse workshops en excursies
die worden aangeboden.  
Waarom willen we dit? Wat leren kinderen hiervan zijn onze richtlijnen.

Engels 
Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor, dat onze school zich onderscheid van andere scholen. 
We gebruiken in de Stamgroep bovenbouw de digitale methode Groove me. 
In de Stamgroep bovenbouw is er ook gericht aandacht voor Grammatica. 
Deze licentie hebben we ook van Groove me.

Leertijd 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken.

Voor de verdeling van de tijd over de leerstofgebieden hou-den we de richtlijn van de commissie Wijnen aan:

1. Nederlandse taal 30%

2. rekenen/wiskunde 30%

3. oriëntatie op mens en maatschappij 10%

4. oriëntatie op natuur en techniek 10%

5. kunstzinnige oriëntatie 10%
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6. bewegingsonderwijs en spel 10%.

De hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen bij Nederlandse taal en rekenen-wiskunde wordt indien nodig afgestemd
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in overleg met het managementteam.

Pedagogisch handelen 
Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we ze voldoende
leertijd plannen, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. 
We werken als school met het 5 gelijke dagen model. De pauze tijden zijn allemaal ingepland. Zie verder voor leertijd
bij vakken en methodes. 
Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in concrete
gedragsindicatoren.  De leraren weten daardoor wat “goed” onderwijs inhoudt. De indicatoren zijn ook opgenomen in
een observatie-instrument (zie Personeelsbeleid Coo7/Mooi) en vormen het hart van ons personeelsbeleid. Het
pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, verantwoording 
en eigenaarschap. Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie,
samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht. 

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met
daarop de kenmerken van hun leerlingen. Parnassys gebruiken we als leerlingvolgsysteem. 
Onderwijs geven wij niet aan individuen, maar aan groepen individuen met gemeenschappelijke kenmerken en
onderwijsbehoeften. 
Dit is hoe wij werken vanuit de gemener deler (de middenmoot)

- Stel een basisaanpak vast voor de grootste gemene deler op basis van leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften.
Formuleer hieromheen een verrijkte en intensieve aanpak. Onderwijs geven we niet aan individuen, maar aan
groepen individuen. Leren is een groepsproces van interactie. Eerst convergent, dan divergent. 
- Benut de onderwijstijd effectief en efficiënt. Probeer tijdens je les in de huid van de leerlingen te kruipen. Denk hierbij
aan: Begrijpen de leerlingen wat ze gaan doen en wat ze gaan leren? Maak hierbij gebruik van controle- van-
begripvragen.
Zijn de leerlingen zelf actief aan het nadenken? Mogen leerlingen oplossingen verwoorden? Wordt er gedifferentieerd
tijdens de instructie? Krijgen ze niet te veel uitleg die ze eigenlijk niet nodig hebben? Voelen ze zich geholpen na een
extra uitleg? 
- Zet coöperatieve werkvormen in, zodat leerlingen van elkaar leren.
De instructie wordt to the point in combinatiegroepen gegeven aan de hand van het model Directe Instructie.
Divergent aanbod is voor leerlingen die (verdergaande) verrijking of intensivering van het onderwijs nodig hebben. Zij
kunnen de leerlijn respectievelijk versneld of vertraagd doorlopen. 
We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren 
zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS 
ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en het LVS Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken
vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Waar nodig stellen we het 
lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze
zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat
beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning. We volgen de ontwikkeling
van leerlingen voortdurend (leraar). Op onze school zijn er 4 perioden waar gericht met de 
IB-er en leerkracht het onderwijs onder de loep wordt genomen en alle leerlingen worden besproken. Er zijn twee
momenten per jaar waarop formeel de directie bij de groepsbespreking aanwezig is. (2x per jaar, na de midden- en
eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het
leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepjes (basis-meer-weer) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. 
De groepsbesprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de
individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn
om de achterstand te verhelpen. Zie verder het zorgrouting van de school. 
De directie maakt een trendanalyses van de opbrengsten en bespreekt deze met de Intern Begeleider. De intern
begeleider maakt ook een eigen analyse. Deze uitkomsten worden besproken met het team. 
Het team geeft twee keer per jaar een pitch over de eigen groep.
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Schoolbreed zijn we verantwoordelijk voor de opbrengsten van onze leerlingen.

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen geven. 
Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de
ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS 
ParnasSys. Voor een toetsoverzicht: zie bijlage. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de
Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). 

Ouders worden op de rapportenavonden geïnformeerd over 
de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets. Ouders krijgen in dat jaar ook een VO
advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids.Alle leerlingen in groep 8 maken
de IEP eindtoets (uitzondering daargelaten) 
We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten 
realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op onze school werken we resultaatgericht: we
beschikken over normen voor de eindtoets, de tussentoetsen en de sociale resultaten. Jaarlijks ontwerpen we een
overzicht van normen en toetsuitslagen (zie bijlage). Op basis van een analyse stellen we interventies vast. Daarnaast
beschikken we over een overzicht met andere kengetallen. Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen
hanteren we normen voor verlengen (12%), zittenblijven (3%) en schoolloopbaan (5%). Als de normen overschreden
worden, stellen we vast hoe dit komt en stellen we in dien nodig interventies vast.

11 Personeelsbeleid
Het Integraal personeelsbeleid 
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde
ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competenties. De 
competenties en criteria waarop we ons richten hebben we vastgelegd en vormgegeven in een digitaal systeem 
Coo7/Mooi. Dit systeem vormt het hart van ons personeelsbeleid. We gaan uit van de volgende competenties: 

1. Gebruik Leertijd
2. Pedagogisch handelen
3. Didactisch handelen
4. Afstemming (HGW)
5. Klassenmanagement
6. Opbrengstgericht werken
7. Beroepshouding
8. Communicatie 

De gesprekkencyclus
De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO
Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Deze kijkwijzer is verwerkt in het instrument Coo7/Mooi,
waardoor we zicht hebben op de ontwikkeling van de individuele leraar en het team als geheel. Coo7/Mooi gebruiken 
we bij de groepsbezoeken. De inhoud van de kijkwijzer staat niet alleen centraal bij de diverse groepsbezoeken, maar
bij alle instrumenten voor personeelsbeleid en met name bij de werk-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Onze school kent een gestructureerde gesprekkencyclus. Iedere leraar krijgt lesbezoeken aan de hand van een
(jaar)rooster, en een FG (jaar 1 en 2) en een BG (jaar 3). Bij de lesbezoeken wordt de leraar geobserveerd met
behulp  van Coo7/mooi. Ook wordt het POP van de leraar (een leraar stelt 1 x per jaar een POP op) betrokken bij de
groepsbezoeken. In het FG staat o.a. het POP centraal. 

Professionele cultuur 
"Professioneel gedrag kenmerkt zich door onder meer gedeelde ambities, een gezamenlijk ervaren
verantwoordelijkheid voor het bereiken daarvan, de drang tot vernieuwing, actie, oplossing en verbetering door
wederzijds vertrouwen en respect, door transparantie over eigen handelen en een open communicatie en committent"
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(van Emst, 1999) 
Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we 
volgens principes van gedelegeerd leiderschap. Binnen de school zijn veel specialismen. Iedereen is verantwoordelijk
voor een domein. Werkgroepen bereiden onderwerpen voor (uit schooljaarplan) en nemen het team mee in de 
ontwikkeling. Op deze wijze is geborgd dat de leraren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig)
beleid van de school.  

Bekwaamheid 
Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid. De
leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio (als belangrijk onderdeel van het bekwaamheidsdossier). De
schoolleider staat geregistreerd in het Schooleidersregister (Register Directeur Onderwijs). Ze heeft een afgeronde
Master in Educational Leadership en is gecertificeerd Auditor in Education. Jaarlijks schoolt ze zich op een bepaald
thema. 
De intern begeleider heeft een afgeronde Master EN (Eductional Needs)
Binnen de school is nog een Master EN, Een leerkracht heeft in juli 2020 een jonge kind specialist afgerond (Post-
HBO), ICT-specialist, Taalcoördinator werkzaam.  Leraren volgen trainingen en cursussen om hun kennis up to date te
houden van hun vakgebied.

Begeleiding 
Binnen cbs De Rank kan een startende leerkracht beeldcoaching krijgen door een beeldcoach van VCPO N-G. De
directeur voert gesprekken met de startende leerkracht en blijft in gesprek over de ontwikkeling en het welbevinden
van de nieuwe collega. 
Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. Nieuwe leraren ontwikkelen een POP dat zich richt op het leren
beheersen van de criteria (competentieset Coo7/Mooi), en dan met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase
‘startbekwaam’. 

Taakbeleid
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het
basismodel. Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het
aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en
overige taken.  

Scholing
Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren
(bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of
het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. 
Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de
regel volgt het team per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de
normjaartaak onder het kopje professionalisering. 

12 Organisatiebeleid
De schoolleiding 
Onze school is een van de vijftien scholen van VCPO N-G.
De directie geeft –onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de vereniging- leiding aan de
school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid.
De directie wordt bijgestaan door de Intern Begeleider (een IB-er). 
Op de school werken 7 vrouwen. De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een activiteitencommissie
en een MR. Op Verenigingsniveau is er een GMR. De school heeft enkele en combinatie groepen. 
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Groepsvormen
De school werkt in drie Stamgroepen
Stamgroep onderbouw (groep 1/2/(3)) tot de voorjaarsvakantie
Stamgroep middenbouw (groep 4/5) groep 3 vanaf de voorjaarsvakantie
Stamgroep bovenbouw (groep 6/7/8)

Schooltijden
Op onze school hanteren we het vijf gelijke dagen model. Elke dag heeft dezelfde lestijd. Groep 1 is op vrijdag vrij.
De kinderen mogen om 8:00 uur worden gebracht en naar binnen gaan of op het plein blijven. Om 8:10 uur gaat de
eerste bel en moeten de kinderen naar binnen. Om 8:15 uur gaat de tweede bel en dan zitten alle kinderen in de klas
en starten de lessen tot 14:00 uur.
Tijdschema lesdag cbs De Rank
8.25 - 10.00 uur les
10.00 - 10.15 uur pauze
10.15 - 12.00 uur les
12.00 – 12.15 uur lunch in de klas
12.15 – 12.30 uur middagpauze
12.30 – 14.00 uur les
14.00 uur vrij 

Schoolklimaat
Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de
leerlingen en de medewerkers.
Onze school heeft een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen leren en
werken is. Onze school is een school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te
informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken.

Veiligheid
In het kader van veiligheid beschikt de school over een veiligheidscoördinator deze rol ligt bij de directie. Zij wordt
ondersteund door een aandachtsfunctionaris L. Zwerver en zij is het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om
pesten. Zij coördineert het pestbeleid en zorgt voor de actualisatie in overleg met leerlingen, team en directie. De
directie is geschoold preventiemedewerker van de Arbo en heeft de risico
inventarisatie en het veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan) in haar takenpakket. Haar taken zijn vastgelegd in een
functie-omschrijving. De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en leraren
(werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt (zie
Veiligheidsplan). Incidenten worden geregistreerd en gemonitord.

Registraties
De school beschikt over een registratiesysteem: de directie registreert ongevallen en incidenten (met behulp van een
format). Een incident wordt geregistreerd als de directie inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële
klacht. De directie wordt bij een incident altijd geïnformeerd door het team. Zij neemt contact op met de gedupeerde of
de gezagsdrager als eindverantwoordelijke vanuit de school.De directie analyseert jaarlijks de gegevens die
aangeleverd worden door de leraren en stelt in overleg met team en MR op basis daarvan verbeterpunten vast. De
school probeert incidenten te voorkomen.

Preventie
Er zijn school- en klassenregels en deze zijn teruggebracht naar
6 gedragsverwachtingen: Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd en hangen overal op herkenbare borden
door de school en in de klas. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Leefstijl.
De school heeft het leerlingvolgsysteem ZIEN! en hierin houden we de resultaten bij en volgen we onze leerlingen. De
uitkomsten worden geanalyseerd, kindgesprekken, eventuele vervolgstappen vinden plaats. Ouders worden
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meegenomen als partners.
De directie is preventiemedewerker en maakt een Risico analyse op en monitort dit en de organisatie voldoet aan de
Arbo eisen. (zie bijlage)
De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst
die valide en betrouwbaar is (Zien!). De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x
per 2 jaar bevraagd op veiligheid. De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten.
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten
van sociale veiligheid. De school beschikt over BHV’ers en elke schooldag is er minimaal 1 BHV-er aanwezig. 

Samenwerking
Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op informatie
uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties, en het realiseren van een doorgaande leerlijn. Daarnaast werken
we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang
van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met
zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale
educatieve agenda en m.b.t. vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit.

Educatief Partnerschap 
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een omgekeerd ouder gesprek en ontmoeten
ouders en leerkrachten elkaar. Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. In bepaalde groepen (hoger op)
wonen kinderen deze gesprekken ook bij. 

Uitstroom naar het VO
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren.  

Privacy 
Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het
reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens
worden bewaard. In het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat
betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én
volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in onze schoolgids.

Voorschoolse voorzieningen 
Onze school is nog geen VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). 
Toch zijn er ontwikkelingen. De scholen in Warffum en de SPGE werken op dit moment aan een visiedocument. 
Wat betekent dit concreet? Dit betekent dat we nauw willen samenwerken met de peuterspeelzaal in  onze school. De
samenwerking zal gaan bestaan uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het
educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de
methode Kleuterplein die redelijk aansluit op de methode ‘Puk en Ko’ die op de peuterspeelzalen gebruikt wordt. We
onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op
de basisschool sprake van een warme overdracht.

Opvang op school en na schooltijd 
Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang: de school is vanaf 7:30 uur
open voor betaalde opvang van leerlingen. In Warffum is er een BSO voorziening en leerlingen worden opgehaald van
de school en de voorziening zit 300 meter verder op. .
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13 Financieel beleid
Algemeen 
De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de
Vereniging VCPO N-G. De directeur stelt voor de schoolorganisatie een begroting op en is eindverantwoordelijk voor
de effectieve besteding van de middelen. De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijke van de organisatie. De 
directie legt bij de Directeur-Bestuurder verantwoording af in management rapportages. Het financieel beleid is erop
gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de
gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de vereniging en het schoolplan van de school te realiseren. Alle 
lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. De
Directeur-Bestuurder zorgt –in samenspraak met de directeuren- voor een deugdelijke verdeling van de gelden over
de scholen. De financiële ondersteuning voor de directie wordt verzorgd door administratiekantoor Onderwijsbureau
Meppel.

Rapportages 
Per kwartaal verantwoordt de directeur van de school de financiële positie van de school via de
managementrapportage. Op dat moment wordt ook verslag gedaan aan de directeur met betrekking tot de uitgaven 
voor personeel en ziekteverzuim. Maandelijks wordt tevens het formatieoverzicht ter controle aan de schooldirectie
toegestuurd. Deze controleert dit overzicht met zijn eigen ‘uitputtingsoverzicht’. Verschillen die opvallen worden
besproken met de afdeling P&O en Financiën, alsmede tijdens de managementrapportage.

Begroting
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar in september door de directeur van de school
gemaakt. De begroting wordt besproken met de Directeur - Bestuurder en de accountant. Eind december hoort de
directie of de begroting is vastgesteld. De vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur. Dat betekent dat in
principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een
belangrijk sturingselement geworden.

Exploitatie begroting
De directeur stelt jaarlijks in overleg met Directeur-Bestuurder een voorstel op voor een begroting voor het komende
kalenderjaar met een toelichting (exploitatiebegroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school 
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de
school. Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in november en het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O
een personeelsformatieplan op. De 1 oktober telling is richting gevend. Onze school beschikt vervolgens over een
meerjaren exploitatiebegroting met een geldigheid van vier jaar (personeel en materieel). Deze begroting wordt
opgesteld op hoofdlijnen en getoetst aan het meerjarenbeleidsplan. De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de
gewogen gemiddelde leeftijd van het onderwijspersoneel zijn bepalende indicatoren voor de meerjarenbegroting.

Kwaliteitsindicatoren

1. De schoolleiding beheert de financiën effectief

2. De scholleiding beheert de financiën doelmatig

3. De schoolleiding beheert de financiën rechtmatig

Beoordeling

De directie wordt per kwartaal en per jaar beoordeeld door de directeur-bestuurder. Het financieel beleid van de school
is op orde volgens de richtlijnen.

14 Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Onze school werkt met het INK model. We gebruiken data en diepteanalyses om onze schoolontwikkeling vast te
houden of te versterken. We zorgen dat de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Op onze school
betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit. Onze school wordt geauditeerd door
externen. Dit vindt 1x per 2 a 3 jaar plaats. Daarnaast organiseren we een ouderpanel en beschikken over een
leerlingenraad. We volgen de opbrengsten van onze leerlingen nauw gezet en de directeur en de IB-er leggen
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klassenbezoeken aangekondigd en onaangekondigd af. De bezoeken zijn ontwikkelend van aard en worden
bijgehouden in Coo7 en er vindt met de leraren een gesprek plaats. Ieder jaar stellen we met het team (bottum up) een
jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we
verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de
behaalde resultaten. De directie van de school heeft jaarlijks een schoolontwikkelgesprek met lid stafkantoor
Onderwijs en Kwaliteit.

Leiderschap
Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We spreken van we, omdat directie en
leerkrachten dagelijks invulling geven wan leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren van onze 
persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie die
vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.De directeur van de school is 
eindverantwoordelijk. Zij mag iets vinden van de totale schoolorganisatie en dit bespreekbaar maken. Ze wil werken
vanuit empowerment. Teamleden zijn mensen, met diverse karakters en mogelijkheden. Deze diversiteit is belangrijk
in het team. Het houdt een team scherp. Leiderschap is werken aan de missie van de school. Alle neuzen dezelfde
kant op is daarvoor een must. Een leider moet weten wanneer niet en wel te sturen in een professionele organisatie.
Voor een leider is het belangrijk om open te staan voor feedback. Feedback dat gericht is op versterking. Teamleden 
geven in tevredenheidsonderzoek dec 2018 (zie bijlage) dat ze het management waarderen. Management krijgt 9,54
gemiddeld op de bevraagde onderdelen. De directie gelooft in de kracht van gedeeld leiderschap en samen beter
worden. De directie en het team hebben  elkaar nodig om tot bloei te komen en dienstbaar te zijn aan de opdracht van
de school "onderwijs is de kans voor onze kinderen".

Inspectie en audit 
Onze school heeft een schoolbezoek in 2012 gehad van de inspectie.  De inspectie heeft geconcludeerd dat de
kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende). 
De school is op 31 mei 2018 bezocht door een extern auditteam en zij beoordeelden de school als goed.

Quick Scan
De leerlingen geven de school een 9,2
Ouders geven  de school een 8,1
Medewerkers geven de school een 8,4

Bijlagen

1. Leerlingenpeiling dec 2018
2. Ouderpeiling dec 2018
3. Personeelspeling dec 2018
4. Auditrapportage 31 mei 2018

Planning 
Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg van de school en werkt met een
schooljaarplan. Op basis van de uitslagen van de diverse instrumenten voor kwaliteitszorg stellen we (als team)
actiepunten vast die worden opgenomen in ons jaarplan.

Kwaliteitsindicatoren

1. 1.Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwalilteitszorg

2. 2. Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen

3. 3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor gebord is dat we de verschillende beleidsterreinen (zie dit
schoolplan) minstens 1x per vier jaar beoordeeld worden.

4. 4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren.

5. 5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)

6. 6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn.

7. 7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen en regelmatig op de agenda te zetten).

8. 8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders)
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Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3,7

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 3,82

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 3,6

Aandachtspunt Prioriteit

Werkdruk, effectief en to the point bespreekitems bij langs. Bordsessies werken goed. hoog

Principes StichtingLeerkracht invoeren hoog

15 Basiskwaliteit
Basiskwaliteit
Onze school levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de inspectie. De basiskwaliteit meten wij 2 x per jaar
en de Eind meting is richtinggevend voor beleid daarop volgende jaar inclusief ontwikkeldoelen uit het Schoolplan. Op
basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze jaarplannen.

Kwaliteitsindicatoren

1. Op onze school is er sprake van een effectief onderwijsleerproces

2. Op onze school realiseren we voldoende resultaten en willen we gaan voor zo optimaal mogelijk

3. Op onze school is er sprake van een prettig en veilig schoolklimaat

4. Op onze school is er sprake van een systematische kwaliteitszorg

5. Op onze school is er sprake van duidelijk Zicht op Ontwikkeling

6. Op onze school wordt gericht gewerkt aan vergroten van executieve functies bij leerlingen

7. Op onze school spreken we MET kinderen en niet alleen over kinderen. Eigenaarschap in elke laag.

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze ambities 
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten.. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten
noemen we “parels”. 

-Op onze school wordt er thematisch gewerkt en leerlingen geven aan
geboeid te zijn .
-Op onze school hoor je bij de groep en word je gezien als individu. Ons
onderwijs is daarop afgestemd. 
-Onze school is een leesschool en dat is te zien in de resultaten. 
-Onze school werkt gericht aan het ontwikkelingen van executieve functies
(groeitoren)
-Op onze school praten we MET kinderen en hebben kinderen keuze. 
-Op onze school geven we les in Kunstzinnige oriëntatie Het Kunstkabinet
-Op onze school kun je naar de Torenklas als je naast je schoolprogramma
meer uitdaging nodig hebt. 
-Op onze school besteden we gericht aandacht aan ICT en digitale geletterdheid.
-Op onze school werken samen met ouders en kinderen in een sterke
driehoek.
- Onze school heeft duidelijke kenmerken van een Jenaplanschool en een
Daltonschool. Ons eigen concept!
- Op onze school is sprake van een goed pedagogisch klimaat
- Op onze school heeft elk kind vanaf groep 4 een eigen device en kan
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adaptief leren.

17 Strategisch beleid
VCPO N-G  beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de onderstaande aandachtspunten
voor de scholen aangegeven.

Bijlagen

1. Strategisch Beleidsplan concpet VCPO N-G
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18 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Streefbeeld 1. Op onze school beschikken we over een leerlijn Digitale geletterdheid voor
groep 1-8. De voorbeeldleerlijnen bestaan uit de onderdelen computational
thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden.

hoog

2. Op onze school heeft elk kind zichtbaar in het Portfolio de doorgaande lijn
voor executieve functies en hoe het kind zelf groeit.

hoog

3. Op onze school beschikt elk kind over een eigen groeiscore per half jaar
(Cito periode) en wordt dit meegenomen in het Handelingsgericht werken.

hoog

4. Op onze school vangen we in de kleutergroepen jonge kinderen op (VVE)
en geven ze een kans om te blijven op de reguliere basisschool door te
voorzien in een passend aanbod.

hoog

5. Op onze school is na een periode van 4 jaar ons onderwijsconcept nog
steeds sterk en wordt het gewaardeerd door de leerlingen, ouders en team.

hoog

6. Op onze school blijft open staan voor nieuwe inzichten en als het waarom
helder is, passen we ons concept aan. Toekomstgericht onderwijs, vraagt om
toekomst gerichte ontwikkeling.

hoog

7. Op onze school beschikken we over een nieuwe ondersteunende
methodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

hoog

8. Onze school leert leerlingen nieuwe pleinspelen en zet oudere kinderen in.
(Gericht spelen met alle leeftijden door elkaar)

hoog

9. Executieve functies (groeitoren) planmatig centraal stellen hoog

PCA
Kwaliteitszorg

Werkdruk, effectief en to the point bespreekitems bij langs. Bordsessies
werken goed.

hoog

Principes StichtingLeerkracht invoeren hoog
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19 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld 2. Op onze school heeft elk kind zichtbaar in het Portfolio de doorgaande lijn voor executieve functies
en hoe het kind zelf groeit.

3. Op onze school beschikt elk kind over een eigen groeiscore per half jaar (Cito periode) en wordt dit
meegenomen in het Handelingsgericht werken.

5. Op onze school is na een periode van 4 jaar ons onderwijsconcept nog steeds sterk en wordt het
gewaardeerd door de leerlingen, ouders en team.

6. Op onze school blijft open staan voor nieuwe inzichten en als het waarom helder is, passen we ons
concept aan. Toekomstgericht onderwijs, vraagt om toekomst gerichte ontwikkeling.

8. Onze school leert leerlingen nieuwe pleinspelen en zet oudere kinderen in. (Gericht spelen met alle
leeftijden door elkaar)

9. Executieve functies (groeitoren) planmatig centraal stellen

PCA
Kwaliteitszorg

Principes StichtingLeerkracht invoeren

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld 1. Op onze school beschikken we over een leerlijn Digitale geletterdheid voor groep 1-8. De
voorbeeldleerlijnen bestaan uit de onderdelen computational thinking, mediawijsheid,
informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden.

4. Op onze school vangen we in de kleutergroepen jonge kinderen op (VVE) en geven ze een kans
om te blijven op de reguliere basisschool door te voorzien in een passend aanbod.

6. Op onze school blijft open staan voor nieuwe inzichten en als het waarom helder is, passen we ons
concept aan. Toekomstgericht onderwijs, vraagt om toekomst gerichte ontwikkeling.

9. Executieve functies (groeitoren) planmatig centraal stellen

PCA
Kwaliteitszorg

Werkdruk, effectief en to the point bespreekitems bij langs. Bordsessies werken goed.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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21 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld 6. Op onze school blijft open staan voor nieuwe inzichten en als het waarom helder is, passen we ons
concept aan. Toekomstgericht onderwijs, vraagt om toekomst gerichte ontwikkeling.

9. Executieve functies (groeitoren) planmatig centraal stellen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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22 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Streefbeeld 6. Op onze school blijft open staan voor nieuwe inzichten en als het waarom helder is, passen we ons
concept aan. Toekomstgericht onderwijs, vraagt om toekomst gerichte ontwikkeling.

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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23 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 05UG

Naam: CBS De Rank

Adres: A G Bellstraat 14

Postcode: 9989 AT

Plaats: Warffum

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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24 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 05UG

Naam: CBS De Rank

Adres: A G Bellstraat 14

Postcode: 9989 AT

Plaats: Warffum

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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