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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke overige analyses hebben we uitgevoerd
3. welke voornemens we hebben in relatie tot het

schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

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 beschikken alle kinderen uit de groepen 3-8 over een eigen
groeiscore per half jaar (Cito periode) en dit wordt 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 blijven we 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
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Omvang directie qua aanstelling 0,4000 
Omvang IB qua aanstelling 0,1200 
Onderwijspersoneel (OP) 3,1230

Groepen Stamgroep Onderbouw 
Stamgroep Middenbouw 
Stamgroep Bovenbouw

Functies [namen / taken] Directie: Mathilde Lievers 
Interne begeleiding: Greetje Doornbos 
Stamgroep onderbouw: Els Enter (3 dagen) en Alice
Nanninga (2 dagen) 
Stamgroep middenbouw: Els Enter (1 dag) en Laura de
Jonge (4 dagen) 
Stamgroep bovenbouw: Jelmar Boterhoek (3 dagen) en
Laura de Jonge (2 dagen)

Twee sterke kanten Betrokken schoolteam die van elkaar op aan kan en
leerlingen geven de school het cijfer 9,2 
Sterke zorg en begeleiding en oog voor Kwaliteitszorg

Twee zwakke kanten Oud schoolgebouw (ventilatie) en betegeld schoolplein niet
passend bij onderwijsconcept van de school 
Geen vakspecialist Bewegingsonderwijs

Twee kansen Nieuw schoolgebouw met een prachtig natuurlijk plein
passend bij onderwijsconcept. 
Samenwerking met diverse ketenpartners in Warffum en
met de Gemeente

Twee bedreigingen Leerlingen aantal school. 
Zieke leerkracht en dit concept kunnen uitdragen
(thematisch en veelzijdig kunnen werken)

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Nieuwe toetsen om recht te doen aan de leerling. 
Op leerlingniveau kijken (welke ontwikkeling t.o.v. zichzelf
en t.o.v. landelijk gemiddelde. 
Doelgericht werken met methodiek Stichting Leerkracht en
afspraken en zaken ten behoeve van beleid daarin
verwerken of bijstellen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

5 7 3 6 3 10 5 5 44

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 7 (1 man en 6 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 0 ( mannen en vrouwen)

Aantal BHV-ers 5
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Metacognitie en
zelfregulerend leren 
school programma

2020-2023

Meer en hoogbegaafde leerling met hiaten of daling in niveauwaarden wordt adequaat begeleid en
meegenomen in leerproces.

groot

GD2 Actiepunten (los van
menukaart) 
school programma

2020-2023

Meer en hoogbegaafde leerlingen 0,3 -1,0 niveauwaarde op bepaalde vakken gedaald. Extra financieel impuls
besteden aan deze doelgroep. Verdiepend leren gekoppeld aan de leerkuil.

groot

GD3 PCA Kwaliteitszorg Principes StichtingLeerkracht invoeren groot

GD4 PCA Basiskwaliteit Implementatie van OOS in de Stamgroep Onderbouw (Ontwerpend, Ontdekkend Spelen) groot

GD5 PCA Basiskwaliteit Implementatie leerlijnen Jonge Kind Parnassys groot

KD1 Actiepunten (los van
menukaart)

Scholing schoolbreed verdiepend leren (gekoppeld aan de leerkuil van Bazalt) klein

KD2 Actiepunten (los van
menukaart)

Stichting Leerkracht, gericht op schoolontwikkeling, elke dag samen een stukje beter. Samen team en
leerlingen.

klein

KD3 PCA Basiskwaliteit Nieuwe rekenmethode per 1 augustus 2022 op Snappet klein

KD4 PCA Basiskwaliteit Cognitieve interventies n.a.v. Schoolscan bij leerlingen en soms op groepsniveau klein

KD5 PCA Basiskwaliteit Inrichting nieuwe school (uitzoeken interieur en ontwerp/styling) klein

KD6 PCA Basiskwaliteit Aandacht voor automatiseren in groep 1-8 (Rekenmuurtje Bareka) sterke doorgaande lijn klein

KD7 PCA Basiskwaliteit Alle leerlingen (groep 1-8) hebben met de 3D printer gewerkt (geprogrammeerd, zie leerlijn digitale
geletterdheid)

klein

KD8 PCA Basiskwaliteit Bewegen en sport klein

KD9 PCA Basiskwaliteit Opzetten van de bibliotheek op school klein
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Uitwerking GD1: Meer en hoogbegaafde leerling met hiaten of daling in niveauwaarden wordt adequaat begeleid en meegenomen in leerproces.

Thema Metacognitie en zelfregulerend leren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Meer en hoogbegaafde leerlingen 0,3 -1,0 niveauwaarde op bepaalde vakken gedaald. Extra financieel impuls besteden aan deze doelgroep.
Verdiepend leren gekoppeld aan de leerkuil.

Thema Actiepunten (los van menukaart)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Principes StichtingLeerkracht invoeren

Thema PCA Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Het schoolteam werkt volgens de principes van Stichting Leerkracht

Huidige situatie + aanleiding De school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven. Zie dit plan Bijlage wordt toegevoegd aan het
Schooljaarplan.

Gewenste situatie (doel) De school komt in aanmerking voor programma Light. De school werkt met borden in het team en in de klas. Team wil
verdieping en vergroten van mogelijkheden en inzet.

Activiteiten (hoe) De school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven.

Consequenties organisatie De school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven.

Consequenties scholing De school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven.

Betrokkenen (wie) de school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten De school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven.

Omschrijving kosten De school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven.

Meetbaar resultaat De school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven.

Borging (hoe) De school heeft hiervoor een uitgebreid scholingsplan geschreven.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

CBS De Rank

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 9



Uitwerking GD4: Implementatie van OOS in de Stamgroep Onderbouw (Ontwerpend, Ontdekkend Spelen)

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Implementatie van OOS (verder vormgeven van concept)

Huidige situatie + aanleiding Er ligt een beredeneerd aanbod. Ontwerpschema's en werkend volgens leerlijnen Parnassys. Verder uitvoeren van de
principes en dit vormgeven.

Gewenste situatie (doel) Verdere implementatie en verrijking van onderwijsaanbod via OOS.

Activiteiten (hoe) Leerkrachten willen 10 ingeplande data op vrijdag op de 5 thema's voor te bereiden en dan vervolgens zelfstandig verder
te gaan.

Consequenties organisatie Jaarplanning. Onderbouw werkplaats uren Inbouwen tijdens marge dagen om ontwikkelingen te delen en een podium te
geven.

Consequenties scholing Jonge Kindspecialist en scholing is gevolgd. Mogelijk individuele scholing wanneer interessante en boeiende thema's
worden aangeboden.

Betrokkenen (wie) leerkrachten stamgroep onderbouw

Plan periode wk 30, 31, 39, 40, 48, 49, 5, 6, 17, 18, 24 en 25

Eigenaar (wie) Stamgroep Onderbouw leerkrachten

Kosten 800 materialen en mogelijk scholing

Meetbaar resultaat Onderwijsconcept en resultaten leerlingen en observaties leerlingen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 4 x per jaar (waarvan 2x met directie en 4 x met IB-er) 1x jaar evaluatie

Borging (hoe) Zie beredeneerd aanbod van de Stamgroep Onderbouw

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Implementatie leerlijnen Jonge Kind Parnassys

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Het goed kunnen werken met de leerlijnen binnen OOS

Huidige situatie + aanleiding Scholing is gevolgd, alles is uitgezet, belangrijk om vaardig te worden.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten kunnen de opgedane kennis goed toepassen in hun onderwijsprogramma's en analyses.

Activiteiten (hoe) Overleg in de onderbouw werkplaatsen en uitwerken van de doelen in de thema's.

Consequenties organisatie Directie plant deze momenten op vraag van de Stamgroep Onderbouw leerkrachten in.

Consequenties scholing Is gevolgd.

Betrokkenen (wie) stamgroep onderbouw leerkrachten.

Plan periode wk 30, 31, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27 en 28

Eigenaar (wie) Leerkrachten Stamgroep Onderbouw (kartrekker Alice Nanninga)

Kosten Scholing is gevolgd en mogelijk volgt er nog scholing gedurende schooljaar. Middelen voor gereserveerd

Omschrijving kosten Scholingskosten en materiaal kosten (weggezet in de begroting)

Meetbaar resultaat Zichtbaar in de klas en terugziend in de resultaten en observaties. Bijhouden in de leerlijnen van Parnassys hoe de
ontwikkeling verloopt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Zie OOS.

Borging (hoe) Zie beredeneerd aanbod Stamgroep Onderbouw cbs De Rank

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Scholing schoolbreed verdiepend leren (gekoppeld aan de leerkuil van Bazalt)

Thema Actiepunten (los van menukaart)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Stichting Leerkracht, gericht op schoolontwikkeling, elke dag samen een stukje beter. Samen team en leerlingen.

Thema Actiepunten (los van menukaart)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: Nieuwe rekenmethode per 1 augustus 2022 op Snappet

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Voor de zomervakantie 2022 is er een nieuwe methodiek gekozen.

Gewenste situatie (doel) Rekenmethodiek die goed zit in Snappet en past bij de leerlingpopulatie van de school

Activiteiten (hoe) Overleg met rekencoördinatoren van andere scholen. Overleg met school in Uithuizen (reken coördinator/IB-er gekozen
voor WIG 5 groep 4-8 Snappet gebruik WiG 5) Groep 1/2 Rekenplein van WIG 5, en groep 3 alles op schrift van WIG 5
Onderzoeken vergelijken van methoden. Kijkwijzer hanteren. Belangrijke opbouw automatiseren. Zijn we sterk opgericht
(zie rekenmuurtje Bareka)

Betrokkenen (wie) laura de jonge en greetje doornbos bereiden dit voor.

Plan periode wk 23

Eigenaar (wie) Kartrekkers Greetje Doornbos en Laura de Jonge

Omschrijving kosten Snappet licentie geen kosten Zit bij de prijs in. De Rank heeft al Rekenplein van WIG 5 als bronnenboek voor inrichting
van hoeken en OOS. Groep 3 heeft alle materialen van welke methode ook nodig. Dit is reeds weggezet in de begroting.

WIZ scholing voor individuele leerkracht groep 1-8 mogelijk. Scholingsgelden voor beschikbaar.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD4: Cognitieve interventies n.a.v. Schoolscan bij leerlingen en soms op groepsniveau

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Leergroei bij leerlingen (schoolscan)

Gewenste situatie (doel) Inlopen van hiaten die sommige leerlingen hebben of hen verder helpen in hun ontwikkeling door extra stimulans

Activiteiten (hoe) Interventies op leerlingniveau 4x per jaar meting voortgang Zie hiervoor kwaliteitskaart Zicht op Ontwikkeling

Betrokkenen (wie) allen

Plan periode wk 30, 36, 40, 44, 49, 1, 6, 10, 14, 18, 23 en 27

Eigenaar (wie) allen

Omschrijving kosten Extra middelen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD5: Inrichting nieuwe school (uitzoeken interieur en ontwerp/styling)

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Werkgroep Styling en inrichting heeft voorstel voor de inrichting

Gewenste situatie (doel) Prachtige inrichting van de school en passend bij concept

Activiteiten (hoe) Straxs en Buss worden o.a. uitgenodigd voor gesprek. Waarden school, visie, missie en deze vormgeven. in het gebouw.

Betrokkenen (wie) werkgroep en daarna team

Plan periode wk

Omschrijving kosten 80.000 voor complete inrichting incl. speellokaal, kantoren etc.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD6: Aandacht voor automatiseren in groep 1-8 (Rekenmuurtje Bareka) sterke doorgaande lijn

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Rekenen

Gewenste situatie (doel) Leerlingen kunnen vlot automatiseren

Activiteiten (hoe) Sterke doorgaande lijn. Bareka rekenmuurtje, inzet drempelspelen en met sprongen voortuit. Zorgen voor Power en
Speed

Betrokkenen (wie) hele team

Plan periode wk 30 en 27

Eigenaar (wie) Team

Omschrijving kosten Alles is aangeschaft

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD7: Alle leerlingen (groep 1-8) hebben met de 3D printer gewerkt (geprogrammeerd, zie leerlijn digitale geletterdheid)

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Digitale geletterdheid

Gewenste situatie (doel) Elke leerling heeft op onze school leren programmeren met een programma passend bij niveau en heeft deze uitgeprint
met de 3 D printer

Activiteiten (hoe) Leerkrachten krijgen scholing ICT-er en plannen zelf in wanneer. Bakvorm bij thema of sleutelhanger vaderdag…keuze is
vrij.

Betrokkenen (wie) allen

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Allen

Omschrijving kosten Niet, alles is op school aanwezig

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD8: Bewegen en sport

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Bewegingsonderwijs

Gewenste situatie (doel) Modern en kwalitatief goed bewegingsonderwijs binnen onze mogelijkheden en

Activiteiten (hoe) Huis van de Sport ondersteunt de school

Betrokkenen (wie) leerkrachten voor spellessen plein en bevoegde leerkrachten in de zaal.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Allen

Omschrijving kosten Subsidie 3000 euro

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD9: Opzetten van de bibliotheek op school

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied De bibliotheek op school

Gewenste situatie (doel) De school is aangesloten bij de bibliotheek op school

Activiteiten (hoe) De bibliotheek gaat het grote en up to date boekenbestand aanpassen en collecties toevoegen. 2 leerkrachten volgen de
opleiding tot leescoordinator.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Stichting leerkracht
met expert/coach hele
schooljaar

Alle
teamleden

Schooljaar
2021-2022

Stichting
Leerkracht

5000 euro

Sport en Beweging
Mijn Gezonde School

Teamleden
groep 1-8

Schooljaar
2021-2022

GGD en
Huis van
de Sport

Subsidie 3000 euro

Opleiding tot
leescoordinator

Laura
Zwerver en
Els Enter

oktober en
november
2021

Bibliotheek
Groningen

geen, we zijn
aangesloten bij de
bibliotheek op school.
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