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Bijlage schoolgids 

Onze school maakt een uitgebreide Schoolgids 

Deze hoort bij het Schoolplan 2019-2023 

Wijzigingen worden in deze bijlage beschreven 

 

Alle richtlijnen Coronavirus afgeschaald 

Op onze school kunnen we open ouders en externen ontmoeten. 

We worden hierin niet meer beperkt door de Corona maatregelen. 

Op onze school hebben we zelftesten beschikbaar voor personeel en leerlingen. 

Mocht er een Corona besmetting zijn dan verzoeken we u vriendelijk dit te melden op school. 

De overheid adviseert om 5 dagen thuis te blijven. Is het kind of de volwassene na 5 dagen 

24 uur klachten vrij dan kan hij/zij weer buitenshuis gaan.  

We verzoeken u hier vriendelijk op toe te zien. 

Kinderen die er niet ziek van zijn kunnen thuis werken. Wilt u dit afstemmen via Social 

Schools met de leerkracht. Groep 4-8 kan digitaal inloggen en opdrachten maken. Voor 

groep 3 (diverse schriften, boeken en leesboekjes) graag even afstemmen. 

Kinderen kunnen als ouders een contract daarvoor tekenen een laptop van school lenen 

Ontvangt ’s morgens op school (stamgroep Onderbouw) 

De kinderen van de Stamgroep Onderbouw mogen ’s morgens worden gebracht in de klas 

van 8:15-8:25 uur. 

Het voelt veel persoonlijker om elkaar weer op die manier ‘s morgens te mogen ontmoeten. 

Ophalen  stamgroep onderbouw om 14:00 uur dat mag bij het hek van de school zoals u 

gewend bent. 

We willen voor de rust en het overzicht aan het einde van de schooldag (dus ’s middags) 

geen ouders in de school. We gaan net als nu met de kinderen naar buiten. 

Natuurlijk mag u het plein op als u wat wilt overleggen met de leerkracht. 

 

Ontvangst ’s morgens op school (stamgroep Middenbouw en Bovenbouw) 

De kinderen van groep 3-8 gaan zelfstandig zonder ouders/verzorgers de school binnen. 

We zien dat de leerkracht tijd en aandacht heeft voor de kinderen die tussen 8:15- 8:25 uur 

binnenkomen. Kinderen en de leerkrachten genieten ervan om zo de dag te starten. Het gaat 

heel relaxed. Er is tijd en aandacht voor ze. We zien kinderen groeien in zelfstandigheid. Dit 

willen we zo houden. Het wordt daarom een nieuwe afspraak binnen de school en past bij 

onze waarde zelfstandigheid. 

Het contact via Social Schools zoals we met elkaar via de pandemie hebben opgestart zullen 

we continueren. Mocht er iets ernstigs/zeer dringends zijn…. natuurlijk kunt u dan ’s morgens 

komen. 

 

Momenten van inloop zullen we aangeven via Socal Schools. Kinderen vinden het leuk om 

hun werk (afsluiting van een thema) te laten zien.  Op de datalijst staan er ook al een aantal 

gepland. 

Oudergesprekken en contactmogelijkheden 

We bieden ouders ontmoetingen in de school aan. We bieden u een digitaal gesprek aan. 

We hebben gezien en gemerkt hoe handig dat is vanaf de werkplek. We kunnen telefonisch 

contact hebben en via mail en Social Schools. 
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Op de website kunt u de informatiebrieven met de richtlijnen die nog van kracht zijn vinden. 

We vermelden ze niet meer in deze bijlage 

Geen inval 

Er is een lerarentekort in Nederland. Dit betekent dat het onzeker is of er een invalleerkracht 

bij uitval van de leerkracht beschikbaar is. VCPO N-G heeft leerkrachten in dienst die werken 

in de flexpool en meteen gebeld kunnen worden. De kans is altijd aanwezig dat ze al zijn 

ingezet. Kinderen kunnen niet over andere groepen worden verdeeld.  

In de andere groepen wordt lesgeven aan de leerlingen daar. 

Gelukkig beschikt onze school over een klein netwerk van leerkrachten die gebeld kunnen 

worden. We zijn er eerlijk over, we verwachten dat we ook dit schooljaar mogelijk een paar 

keer voor uitdagingen komen te staan. 

Wat als u als ouder/verzorger om 7:30 uur ineens wordt geconfronteerd met het bericht dat 

er geen leerkracht is en u moet echt weg? Vaak zien we dat het de meeste 

ouders/verzorgers lukt om hun kind onder te brengen voor die dag. Ouders/verzorgers die 

echt in de problemen komen (lees in de knel) kunnen contact met de directie of het eerste 

aanspreekpunt opnemen en er wordt een oplossing in overleg gevonden. 

Social Schools 

U kunt de leerkrachten bereiken door een bericht te sturen via Social Schools. 

Wilt u een bericht aan de directie sturen kies dan voor een mail derank@vcpong.nl of 

m.lievers@vcpong.nl 

Als er bijzonderheden zijn, zoals ziekte van een leerkracht, dan krijgt u hier voor 7:30 uur 

bericht over via Social Schools. Het is dus erg belangrijk dat u elke ochtend uiterlijk 7:30 uur 

even via de app of website kijkt of u een bericht heeft. 

Activiteitencommissie (ouders) 

Wat hebben we weer zin om met elkaar op te trekken en elkaar weer in de school te kunnen 

ontmoeten en activiteiten samen te organiseren. Els Enter is van nu als teamlid verbonden 

aan de activiteitencommissie. 

 

Schooltijden 

Onze school werkt met het 5 gelijke dagen model met schooldagen van 8:25 - 14:00 uur. 

Groep 1 is op de woensdag vrij. 

Uw kind mag vanaf 8:15 uur de school binnenkomen. Er is geen pleinwacht. Als de directie 

er is, staat ze bij de deur en begroet de kinderen. 

Inloop 8:15 uur (tijdens de inloop wassen de kinderen hun handen). Einde schooldag 14:00 

uur. 

Officiële start van onderwijstijd 8:25 uur. Dit betekent dat iedereen startklaar zit in de les. 

Groepsindeling CBS De Rank  

Groepsindeling schooljaar 2021-2022 

Groep/ 

Dag 

Stamgroep 

 

Onderbouw 

Stamgroep 

 

Middenbouw 

Stamgroep 

 

Bovenbouw 

mailto:derank@vcpong.nl
mailto:m.lievers@vcpong.nl
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Maandag 

 

Els 

Enter 

Annet 

Wierda 

Jelmar 

Boterhoek 

Dinsdag 

 

Els 

Enter 

Annet 

Wierda 

Jelmar 

Boterhoek 

Woensdag Els 

Enter 

(groep 1 is 

vrij) 

Annet 

Wierda 

Jelmar 

Boterhoek 

Donderdag 

 

Alice  

Nanninga 

Annet 

Wierda 

Laura de 

Jonge 

Jelmar 

Boterhoek 

Vrijdag 

 

Alice 

Nanninga 

Els 

Enter 

Laura de 

Jonge 

Groep 1 is op woensdag vrij 

 

Leerkrachten met eindverantwoording 

Stamgroep Onderbouw:   Alice Nanninga en Els Enter 

Stamgroep Middenbouw:  Annet Wierda 

Stamgroep Bovenbouw:   Jelmar Boterhoek en Laura de Jonge 

 

Interne begeleider 

Anja Meems werkt als meerscholen Intern begeleider. U kunt haar makkelijk bereiken door 

een mail te sturen naar a.meems@vcpong.nl 

U kunt dan een afspraak maken met haar of vragen om een terugbelverzoek. 

Anja Meems kan afhankelijk van haar afspraken wisselend aanwezig zijn. De  dinsdag kiest 

ze in principe als haar werkdag voor de Rank. 

 

Inzet werkdrukmiddelen en ondersteuning 

De leerkrachten hebben zelf de beschikking over de inzet van hun werkdrukmiddelen. Het 

team van de school wil deze middelen inzetten in hun groepen. Dit betekent dat we daarom 

3 stamgroepen kunnen begeleiden.  

 

Stamgroepen 

Tot de voorjaarsvakantie zit groep 3 normaal gesproken in de Stamgroep onderbouw en 

volgt gymnastiek en nog een paar zaken met de Stamgroep middenbouw. 

We bezien dan of het wenselijk is om na de voorjaarsvakantie definitief naar de stamgroep 

middenbouw te gaan. We houden rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling en 

cognitieve ontwikkeling van de groep. 

Schooljaar 2022-2023 zal het voor onze groep 3 anders zijn. 

Zij mogen na de verhuizing naar het nieuwe Kindcentrum meteen instappen in de Stamgroep 

Middenbouw. Natuurlijk bereiden we dit zorgvuldig voor. 

Dit heeft te maken met het feit dat ze anders twee keer verhuizen. Eerst naar de nieuwe 

school en een aantal werken later naar de nieuwe stamgroep. De grootte van de Stamgroep 

Middenbouw is ook gunstig voor de nieuwe groep 3. 

Voor spelen/leren en buitenspel zullen ze af en toe nog steeds naar de stamgroep 

Onderbouw mogen. Wanneer deze behoefte afneemt, sluiten we daarop aan. 

mailto:g.doornbos@vcpong.nl
mailto:g.doornbos@vcpong.nl
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Gymnastiek 

Op de vrijdag zullen er blokuren gymnastiek worden gegeven door Els Enter en Laura de 

Jonge. Zij zijn bevoegd om gymnastiek in de gymzaal te geven. 

Spellessen worden gegeven door de andere leerkrachten. 

 

Datalijst 2022-2023 

Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een datalijst. 

Alle vakanties, margedagen/middagen en bijzondere data staan erop vermeld.        

Deze lijst is ook te vinden op de website. 

           

Waar kunt u de actuele informatie vinden? 

Op de website vindt u onze resultaten in de schoolrapportage. U vindt daar de schoolweging, 

de Eindtoetsen, de tussenresultaten, het schoolprogramma (inzet NPO middelen). Kortom 

alle documenten die de school met ouders/verzorgers en externen moet communiceren. 

We willen daar graag naar verwijzen, zodat u ziet dat de school de opbrengsten (lees 

resultaten) op orde heeft en dat we continu werken aan een verbetercultuur. Alles gericht op 

het zien van kinderen en van elkaar. Samen gaan we voor goed en boeiend onderwijs voor 

ieder kind! 

Belangrijk: Deze informatie staat uitgebreid beschreven in het document 

SCHOOLRAPPORTAGE 

 

Eindtoets score van de afgelopen 3 schooljaren 

Zie hiervoor de tabellen (up to date)  in Schoolgids 2019-2023 

De school scoort boven de bovengrens van de Onderwijsinspectie (gemiddelde van de 

afgelopen 3 jaren). 

 

Sponsoring  

Op CBS De Rank voeren wij een terughoudend beleid met betrekking tot sponsoring als het 

gaat om aanvaarding van materiële of geldelijke bijdragen. Als er ten opzichte van de 

leerlingen bepaalde verplichtingen verbonden zijn aan de sponsoring gaan wij daar in geen 

geval op in. 

Informatie over de ouderbijdrage 

In de Schoolgids 2019-2023 leest u over de vrijwillige ouderbijdrage en het accent ligt op 

vrijwillig. U leest ook hoe belangrijk deze is voor de school en wat we er allemaal mee doen. 

Op onze school vragen we 20 euro per leerling. U begrijpt ook dat ouders/verzorgers die het 

niet kunnen of willen betalen we niet mogen verplichten. Dit is gewoon niet toegestaan. Alle 

kinderen horen erbij. Het is vrijwillig. 

 

Nog te vermelden: 

Alle kinderen zijn verplicht deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Bevoegd gezag kan 

dispensatie verlenen. 

Klachtenregeling: 
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Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de 

school. 

Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil 

van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de 

scholen van VCPO Noord-Groningen is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is 

gepubliceerd op de website van de vereniging www.vcpong.nl. Iemand die wil klagen kan 

contact opnemen met de contactpersoon-klachtenregeling van de school.  

 

De contactpersoon-klachtenregeling is er voor iedereen, die met de school te maken heeft. 

Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en 

stagiaires kunnen, terecht bij de contactpersoon-klachtenregeling. 

De contactpersoon-klachtenregeling zorgt ervoor dat degene die een klacht heeft naar de 

juiste persoon binnen VCPO Noord-Groningen of een externe instantie wordt doorverwezen.  

De contactpersoon begeleidt enkel en gaat verder niet inhoudelijk in op de klacht.  

 

Naast de contactpersoon-klachtenregeling heeft VCPO Noord-Groningen voor de 

behandeling van klachten voor de gehele vereniging een vertrouwenspersoon aangesteld. 

Daarenboven is de vereniging aangesloten bij de ‘Geschillen Commissie Bijzonder 

onderwijs’ (GCBO), een onafhankelijke  landelijke klachtencommissie. 

 

De contactpersoon-klachtenregeling  van de school is:  

De contactpersoon van de school is: mevr. E. Sikkema 

U kunt u mail sturen met verzoek tot contact naar elza@sikkema.nl 

 

De vertrouwenspersoon van VCPO Noord-Groningen is : Dhr. E. van der Riet, Churchillweg 

27, 9974 PA Zoutkamp, telefoon 0595-401300.  

 

De GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697, mailadres: 

info@gcbo.nl. 

 

Schorsing en verwijdering 

Schorsing of verwijdering komt gelukkig bijna nooit voor. Toch kan het in een enkel keer 

voorkomen dat een kind vanwege ernstig wangedrag geschorst of verwijderd wordt. Dit 

gebeurt als er sprake is van gedrag dat, de veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten en 

de betrokken leerling zelf niet meer gewaarborgd kan worden. 

 

Er kunnen drie vormen van maatregelen genomen worden: 

• De officiële waarschuwing: de Time-out: een verwijdering met onmiddellijke ingang, met 

hooguit een verlenging van 1 dag. 

• De schorsing: bij ernstiger incidenten dan wel bij herhaling van een time-out kan worden 

overgegaan tot een formele schorsing tot een maximum van 3 weken, die hooguit  2 

maal verlengd kan worden. 

• De verwijdering: hiertoe wordt overgegaan als ernstige conflicten zich blijven voordoen. 

 

Ouders/verzorgers worden altijd onmiddellijk op de hoogte gebracht en er worden zo snel 

mogelijk vervolgafspraken gemaakt. Het bestuur, de leerplichtambtenaar en de inspecteur 

van het onderwijs worden geïnformeerd. De regels voor de waarschuwing, de schorsing en 

http://www.vcpong.nl/
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de verwijdering zijn vastgelegd in ‘Veiligheidsplan’ van VCPO Noord-Groningen. Het 

‘Veiligheidsplan’ is te vinden op de website www.vcpong.nl 

 

 

 

Toelichting: Ter info de passage uit het veiligheidsbeleidsplan: 

 

6. WAARSCHUWING, SCHORSING EN VERWIJDERING VAN 

LEERLINGEN 

Als een leerling zich ernstig misdraagt kan de school de leerling daarvoor een officiële straf 

geven. Het kan gaan om: 

• Een officiële waarschuwing in combinatie met een time-out periode (2 max. 3 

dagen); 

• Een schorsing. Aan een schorsing gaat altijd een time-out periode vooraf; 

• Verwijdering. 

 

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) kent alleen verwijdering als officiële straf. De officiële 

waarschuwing en de schorsing zijn in het Veiligheidsbeleid toegevoegd 

• om leerling en ouders ernstig te waarschuwen dat herhaling verwijdering kan 

betekenen; 

• om in samenwerking met de leerling en de ouders afspraken te maken en/of 

begeleiding te zoeken om herhaling te voorkomen. 

 

De school moet voor alle leerlingen een veilige omgeving bieden, waar ze zich thuis en 

vertrouwd voelen. Ook de leerkrachten en overige werknemers moeten zich er thuis voelen. 

Ernstig wangedrag bedreigt de veiligheid; dit kan leiden tot de beschreven disciplinaire 

maatregelen. 

Onder ernstig wangedrag verstaan we in ieder geval: 

• Voortdurend pesten; 

• Bedreiging; 

• Fysiek geweld; 

• Vernieling; 

• Sexuele intimidatie; 

• Discriminatie; 

• Wapenbezit. 

 

 

Klachtenregeling 

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de 

school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een 

meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid 

is er. Voor de scholen van VCPO Noord-Groningen is een klachtenregeling vastgesteld. 

Deze is voor iedereen, die bij de school betrokken is, in te zien op de website 

www.vcpong.nl.  

Iemand die een klacht wil indienen kan zich wenden tot de contactpersoon van de school, 

die zal u in contact brengen met de vertrouwenspersoon van VCPO Noord-Groningen.   

http://www.vcpong.nl/
http://www.vcpong.nl/
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VCPO Noord-Groningen heeft voor de behandeling van klachten voor de gehele vereniging 

een vertrouwenspersoon aangesteld. Bovendien is de VCPO aangesloten bij de 

onafhankelijke en landelijke ‘Geschillen Commissie Bijzonder onderwijs’ (GCBO). 

 

De contactpersoon van de school is: mevr. E. Sikkema 

U kunt u mail sturen met verzoek tot contact naar elza@sikkema.nl 

 

De vertrouwenspersoon van VCPO Noord-Groningen is : Dhr. E. van der Riet, Churchillweg 

27, 9974 PA Zoutkamp, telefoon 0595-401300.  

 

De GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697, mailadres: 

info@gcbo.nl. 

 

Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO  

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek. Onze 

school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen 

vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor 

onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze 

gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van 

taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en 

rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe 

goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze 

school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. 

 

 De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar 

de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige 

omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 

(www.nationaalcohortonderzoek.nl).  

 

Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in 

openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van 

persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens 

de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere 

statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens 

van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat 

de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Soms zijn aanvullende 

gegevens belangrijk voor onderzoek. Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het 

CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ 

persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens 

de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van 

bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief 

toestemming geven. Dat is in ons geval niet aan de orde omdat het alleen om toetsgegevens 

gaat. U moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. Maakt u dit dan kenbaar bij de 

directie van de school. 
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Website 

Volg gerust onze website. Deze houden we up-to-date met allerlei informatie uit de groepen 

in beeld, geluid en tekst. Waarom? We vinden het belangrijk dat u weet waar we mee bezig 

zijn. 

 

Oudergesprekken en kindgesprekken 

Deze vinden weer op school plaats, tenzij het voor iedereen makkelijker is om dit digitaal te 

doen. Elkaar weer ontmoeten vinden we fijn. 

 


