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2.1  Status document  

 

Voor u ligt het schooljaarverslag 2019-2020  van onze school. 

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

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

schooljaarplan en de schoolgids. U kunt deze documenten vinden op de website 

www.derank.vcpong.nl 

 

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

team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde 

resultaten als opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe 

schooljaar in het schooljaarplan. Tevens is dit document een verantwoording naar externen: 

het schoolbestuur, de ouders (website) en de inspectie. 

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

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

ontwikkeling van ons onderwijs en bij het functioneren van het team. 

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

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

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

verslag dat gepubliceerd staat op de website van de Onderwijsinspectie. 

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

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

opbrengsten.  

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

medezeggenschapsraad. 

Dit verslag bevat de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar 2020 – 2021 en ter 

afsluiting een slotwoord. 

 

Mathilde Lievers - Wolfard 

Directie CBS De Rank 

Warffum 
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2.2 Inhoud van de hoofdstukken 

 

Het verslag bestaat naast de inhoudsopgave en de inleiding uit nog 8 hoofdstukken. 

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

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

ontwikkeling van ons onderwijs en bij het functioneren van het team. 

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

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

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

verwijzing naar de website van de inspectie voor een uitgebreider verslag 

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

prognoses. Kengetallen die invloed hebben op de formatie van de school. Ook de 

opbrengsten worden nader belicht door het aangeven van de uitstroom en de verder 

algemeen behaalde opbrengsten.  

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

activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad. 

Hoofdstuk 8 slotwoord. 

 

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

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

planmatige zorg voor kwaliteit.  
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3. Algemene terugblik 

 

Iedereen Uniek. Samen Sterk! 

 

 

 

3.1. Inleiding 

Het schooljaar 2019 – 2020 was een bijzonder schooljaar die u en wij mogelijk niet snel 

zullen vergeten. In maart 2020 deed het coronavirus intrede in Nederland. De regering 

besloot om dat alle kinderen thuis moesten blijven. Maandag 16 maart werd het team van de 

Rank uitgenodigd in Uithuizen. Samen met het team van CBS Koning W-A dachten we na 

over hoe we ons onderwijs vorm gingen geven in deze periode. Het team van onze school 

had aan het einde van de ochtend een plan de campagne en vertrok naar Warffum om het 

daar verder uit te werken. RTV Noord en de radio kwamen ’s morgens op tijd naar de teams 

van de school en volgden hoe we de programma’s voor onze leerlingen gingen opzetten en 

hoe dit voor ons als schoolteam was. Een periode van thuisonderwijs ging van start. Ouders 

en kinderen zaten tot 11 mei thuis. Onze school mocht vervolgens voor 50% open gaan en 

per 8 juni mocht de school weer alle leerlingen verwelkomen binnen een scala van 
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richtlijnen. Een bijzondere periode in ons leven. Thuiswerken, thuisonderwijs en met elkaar 

het beste er van maken. Voor ouders en kinderen niet eenvoudig en met elkaar hebben we 

het tot het einde toe echt goed gedaan!   

De ouders van onze school hebben in deze periode nauw contact gekregen met het team en 

met name de eigen leerkracht van het kind. Elke dag zoveel mogelijk hetzelfde ritme vanuit 

de school. In de ochtend staan de programma’s klaar. De kinderen werken in deze periode 

ook aan hun vertrouwde weektaken. Ze kregen trouw en adequaat feedback van de 

leerkracht middels de chat, telefoon of via Teams. De kracht van feedback en het 

persoonlijke contact zien we ook als een succesvolle factor als we kijken naar het 

onderwijsleerproces op afstand. Het team leert binnen een week van de ICT-er Laura de J. 

instructiefimpjes maken, powerpoints in te voegen en nog meer. De kinderen kunnen 

instructiefilmpjes van de leerkracht zien. Er is overleg via telefoon, mail en chat. 

Leerkrachten uit de kleutergroepen lezen verhalen voor. Wat zijn we als school in deze 

periode extra blij met Snappet 4.0. Leerkrachten volgen de kinderen op afstand en kunnen 

gericht zien waar stagnatie plaatsvindt en contact zoeken. Wat kijken we als team, ondanks 

dat het voor iedereen naar en anders was, terug op een goede en fijne samenwerking met u 

als ouder. Twee woorden: mooi en bijzonder!  Het is een schooljaar waarin leerlingen 

(ondanks alles) in hun ontwikkeling gegroeid zijn, waar personeel gegroeid is in hun 

professionaliteit en waarin we als school in leerlingaantal iets gedaald zijn. Het verder 

werken aan ons onderwijsconcept stond dit schooljaar centraal. Als team hebben we verder 

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

versterken. Dit betekent voor ons dat we ons onderwijs zoveel mogelijk adaptiever hebben 

willen maken. Meer gericht op de verschillen tussen kinderen. Hiervoor zijn kwaliteitskaarten 

ontwikkeld en afgestemd. Een toekomstbestendig onderwijsconcept waar eigenaarschap en 

samenwerken van leerlingen van groot belang zijn. In groep 4-8 werken onze leerlingen op 

een eigen device (Snappet) om gericht te kunnen werken aan lesdoelen van de groep en op 

hun niveau. De voorgestelde doelen in het schoolplan en schooljaarplan zijn richtinggevend 

voor onze schoolontwikkeling van dit schooljaar en zijn ondanks de uitval van de 

schoolweken vanwege de coranacrisis gehaald. Na de meivakantie (vanaf 11 mei 2020) 

gaan de kinderen middels een rooster naar school. Hygiëne maatregelen worden getroffen, 

voorschriften rond wanneer mag een kind/leerkracht wel of niet naar school komen worden 

van kracht. We stappen met elkaar “een andere schoolwereld” binnen en maken er het beste 

van. De schoolgids is in augustus 2019 volledig aangepast en voldoet aan de wet en 

regelgeving. U hebt een bijlage ontvangen waarin wijzigingen worden vermeld.  

De schoolgids 2019-2023 een uitgebreid document waar ouders veel in kunnen terug vinden. 

We hebben ook onze school beknopt op een A4 beschreven, omdat we beseffen dat het 

grote documenten zijn. Deze documenten zijn terug te vinden op de website van onze 

school. 
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3.2 Leerlingen 

De school telde op 1 oktober 2019 39 leerlingen. 

Leerlingaantallen in ParnasSys 

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

Categorie Aantal 

3 jaar of jonger 0 

4 t/m 7 jaar 16 

8 jaar en ouder 23 

totaal 39 

Aantal leerlingen NOAT Aantal 

NOAT 0 

Aantal niet-bekostigde leerlingen Aantal 

Niet bekostigd 0 
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3.3. Personeel en terugblik  

Na de zomervakantie zijn we op 26 augustus van start gegaan. In ons schoolteam zijn we 

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

de leerlingen werden begeleid door hun eigen leerkrachten. Schooljaar 2019-2020 zijn er 

drie Stamgroepen; onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  De leerkrachten geven aan 

hoe ze zien dat de leerlingen betrokken zijn bij elkaar. De ingrediënten van de Jenaplan 

kenmerken in ons onderwijsconcept versterken de ontwikkeling van onze leerlingen. Ze zijn 

jongste kind, middelste kind en oudste kind. Elkaar ontmoeten in het gesprek, het werk, het 

spel en de viering maken dat ze extra betrokken zijn bij elkaar en bij elkaar als school . De 

leerkrachten genieten van de groep en zien er veel uitdaging in. In het basisonderwijs 

hebben we te maken met vele verschillende begeleidingsbehoeften van kinderen zowel op 

het gebied van leren als omgaan met elkaar. 

Tot de kerstvakantie begeleidden Alice Nanninga en Els Enter de Stamgroep Onderbouw en  

in januari 2020 gaat groep 3 naar de Stamgroep Middenbouw. We volgen de groep en op 

grond van onze bevindingen maken we keuzes. Dit jaar is groep 3 eerder doorgestroomd, 
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voorgaande jaren kozen we voor de voorjaarsvakantie. 

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

Enter. Deze groep heeft het goed met elkaar en ontwikkelt zich mooi. Ze zijn voorbereid op 

de komst van groep 3. Ze zijn bijzonder gastvrij en behulpzaam naar groep 3.  

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

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

Na de kerstvakantie komt Wieke Braam als zij instromer stage lopen bij Elza Sikkema in de 

Stamgroep Middenbouw. Ze ontmoet de ouders en kinderen en voelt zich snel thuis op de 

school en geeft aan prettig met Elza samen te werken. De Stamgroep Bovenbouw hebben 

Laura Zwerver en Laura de Jonge begeleid. De Laura’s worden ze genoemd en zij genieten 

van de samenwerking met elkaar. Op vrijdagmorgen gingen er veel leerlingen naar de 

Torenklas (voorheen heette dit Plusklas) en zat de leerkracht met een kleine groep in de klas 

en waren ze weer blij dat iedereen er ’s middags weer was. 
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3.4. Opvallende zaken 

Terugblik 

Op 26 augustus gaat het schooljaar van start. De stoetbomen worden uitgedeeld aan onze 

jongsten en het traditionele verhaal van de hoofdmeester wordt verteld. Trots lopen de 

kinderen met hun tak over de rode loper. 

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

gezamenlijk gesprek tussen leerkracht en ouders.  

Deze driehoek van kind, ouders en school vinden we als team op CBS De Rank van groot 

belang. Bij sommige gesprekken in groep 4, 5 en 6 zijn ook de kinderen zelf aanwezig met 

hun ouders. We spreken niet over kinderen, we spreken met kinderen. Dat gesprek kan 

bijvoorbeeld gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders 

zien voor hun kind en welke kansen op sociaal gebied, cognitief of intellectueel gebied de 

leerkracht voor het kind ziet in het komende seizoen. Zo’n interactief contactmoment aan het 

begin van het seizoen werpt z’n vruchten of voor het hele jaar. In de groepen wordt er gestart 

met het programma van de Gouden Weken. Ouders worden middels informatiebrieven 

meegenomen en geïnformeerd. Allerlei activiteiten worden georganiseerd, 

Kinderboekenweek, presentaties projecten 4xWijzer, Sint Maarten, Sinterklaas, een 

Kerstmusical. In maart gaan we van start met het schoolbreed project ‘Het Hogeland’. 

Halverwege moeten we stoppen met het project gezien de sluiting van de scholen in 

Nederland i.v.m. het coronavirus. Vanwege een cultuursubsidie hebben we kunstenares Els 

Brouwer in de school en zij geeft lessen over de kunststroming “De Ploeg”. Wat geniet 

iedereen van de lessen en de prachtige werkstukken die worden gemaakt. Ze heeft haar 

lessenreeks net gegeven en dan gaat de school eerst dicht.... De schoolreis gaat niet door. 
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Met elkaar hebben we genoten van de gezellige laatste feestelijke jaarafsluiting in de eigen 

Stamgroepen. Dit jaar helaas geen leuke afsluitende dag georganiseerd door onze 

activiteiten commissie (gezien de geldende richtlijnen). Als team zijn we met elkaar “los” 

gegaan. Een geweldig piratenfeest. Een groot Piratenschip stond op het schoolplein (lees 

groot lucht (spring)kussen). De hele dag stond in het teken “als de kinderen maar veel 

plezier hebben”. Groep 8 ontmoet elkaar op 1 juli en op school is er een escaperoom. 

Fantastisch! De kinderen gaan als het spel gespeeld is barbecueën. We zwaaien ze met hun 

ouders uit als ze (na ontvangen van een persoonlijk afscheidswoord) over de rode loper de 

school verlaten.  

Waar we dit jaar nog steeds trots op zijn is onze prachtige schoolbieb in het hart van de 

school. Ouders die met elkaar en het team hier vorm en inhoud aangaven. Elk schooljaar 

komt er geld vanuit de begroting voor leesboeken en de goede samenwerking met de 

bibliotheek in Warffum wordt bijzonder door ons gewaardeerd. Goed Leesonderwijs, het is 

een speerpunt in ons onderwijs aan onze leerlingen. Bouw! voor leerlingen uit groep 2-4 om 

hen te helpen het technisch lezen onder de knie te krijgen en preventief te werken om 

leesproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt 4 dagen volgens rooster gelezen, 

altijd trouw. Dank aan ouders/grootouders/vrijwilligers om dit als tutor te doen. Bijzonder 

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

onderzocht en het werkt! Wij zien dat ook als team. 

Tijdens de coronacrisis volgen de kinderen trouw thuis het programma. Er wordt een 

afspraak gemaakt en op gepaste afstand worden op school de toetsen afgenomen en 

kunnen de kinderen weer verder. 

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

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

betrokkenheid! 
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3.4. Omgevingsfactoren 

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

er het afgelopen schooljaar een ontruimingsoefening  (september 2019) geweest o.l.v. BHV-

ers. Laura de Jonge, Els Enter, Alice Nanninga, Laura Zwerver, Greetje Doornbos en 

Mathilde Lievers zijn allen BHV-er en volgen jaarlijks 2 scholingen om up to date te zijn en 

gecertificeerd BHV-er te zijn. Aankomende jaren zullen deze oefeningen ook weer op het 

programma staan. Leerlingen hebben in het kader van verkeersveiligheid lessen gekregen in 

“dode hoek” d.m.v. een voorlichting met een vrachtauto. Veilig in het verkeer en een veilige 

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



Schooljaarverslag CBS De Rank schooljaar 2019-2020 Pagina 14 
 



Schooljaarverslag CBS De Rank schooljaar 2019-2020 Pagina 15 
 

 

Schooljaarplan 2019-2020 

 

Verantwoording van de 

ontwikkelingen 

Onderwerp  Evaluatie beleidsvoornemens 

Op onze school beschikken we over een leerlijn digitale 

geletterdheid schoolbreed voor ICT (basis) vaardigheden in 

samenwerking met Basicly voor groep 1 - 8 

 2019-2021 

 

 

Digitale leerlijn 

Dit is een tweejarig traject 

-Tweejarig traject 2019-2020 – 2020-2021 

-Het team wordt begeleid door een consulent van Basicly. Zij is het 

schooljaar online beschikbaar voor vragen, komt voor teamsessies 

op school en de actiepunten worden uitgevoerd in een periode 

waarna evaluatie volgt en een volgende stap kan worden gemaakt. 

-Dit wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Economic 

Board Groningen 

-Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt door Basicly met de 
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school 

Alle doelen van 2019-2020 zijn gehaald t.a.v. werkproces rond 

ontwikkeling van een digitale leerlijn. 

Door het afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis zijn ontwikkel-  

en uitvoeringsdoelen in een versnelling gekomen (lees vlog, blog, 

chat, digitale presentaties, digitale instructies, opnemen van 

instructiefilmpjes etc.)  

Schooljaar 2020-2021 gebruiken we om de digitale leerlijn 

daadwerkelijk “uit te tekenen”. 

Leerlingen formuleren eigen leer- en ontwikkeldoelen op onze 

school voor een bepaalde periode. 

Op onze school zijn kinderen zichtbaar bewust van wie ze zijn. 

We maken hen bewust van hun executieve functies en hierin 

worden ze gericht begeleid.  

Denk aan Portfolio, reflectie, kindgesprekken. 

In een periode staat gericht een functie schoolbreed centraal 

en wordt deze gemonitord door het team. 

Doelen bord voor leerlingen in de klas. 

De school heeft leerzones in de school en daarbij horende 

verwachtingen. De leerlingen kennen deze zones en kunnen er 

gericht werken. 

 

IB-er en leerkracht gaan scholing volgen bij Cedin en nemen 

input mee naar het team. 

 

(De school heeft dit weggezet in het onderwijsconcept en in 

beleidsdocumenten. Kwaliteit bewaren en borgen is daarbij 

belangrijk). 

Op onze school maken we kinderen bewust van executieve 
functies en worden ze hier gericht in begeleid. Op onze school 
groeien leerlingen in zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en er 
is aandacht voor de persoonsvorming. 
 
Leerkrachten hebben schoolbreed uitgebreide samenvatting 
“Executieve functies” bestudeerd in kader van professionalisering. 
Scholing door IB Greetje Doornbos en leerkracht Laura Z. bij Cedin 
voor input richting het team. 
Dit is gerealiseerd en hun input is meegenomen in de 
schoolontwikkeling. 
Volgend schooljaar willen we gericht met leerling doelen in de klas 
werken. 

Leerzones in de school en daarbij horende verwachtingen 
Dit is gerealiseerd door kinderen gericht mee te nemen in wat er 
van hen wordt verwacht en hoe gedrag er uit ziet. De werk-
/leerzones worden schoolbreed door het team ingezet en volgens 
afspraak begeleid. 
 

Portfolio, kindgesprek en reflectie, groeien in eigenaarschap 

Kindgesprekken worden vanaf groep 5 gedaan rond sociaal 
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 emotionele ontwikkeling, toetsen bespreken, speciale 

ontmoetingsmomenten. 

“Ik zie je, ik ken je en ik geef om wie je bent!” 

Dit blijft de basis van ons pedagogisch klimaat en hier zullen we 

ons blijvend voor inzetten. 

 

(De school heeft dit verder weggezet in het onderwijsconcept en in 

beleidsdocumenten. Kwaliteit bewaren en borgen is daarbij 

belangrijk) 
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De leerkuil hangt in elke zone en wordt gebruikt voor feedback en 

reflectie in de evaluatie en afsluitende kring. 

 

Gedragsverwachtingen worden schoolbreed vanaf binnenkomst 

aangeleerd en staan centraal in het onderwijs en de omgang met 

elkaar. 
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In elke groep staat er gericht een groepsexecutieve functie centraal 

(in interactie en afstemming met de groep vastgesteld voor een 

periode), naast een persoonlijk groeidoel. 

Streefnormen op kindniveau 

-Elke leerling heeft voor Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen 

eigen streefnormen. 

 

Op onze school is (vanwege leerlingen aantal) het lastig om de 

kwaliteit van het 2x per jaar vastgesteld na Cito en halfjaarlijkse 

evaluatie. 

Na elke Cito toets (in februari en in juni) wordt op leerling niveau 

(individueel niveau) bekeken of het gestelde streefniveau is 

gehaald. Groei dat minimaal verwacht kan worden en realistische 

ambitieuze groei die de leerkracht verwacht met de leerling te 

bereiken. 
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Op onze school bieden we kwalitatief goed onderwijs 

afgestemd op de leerbehoeften van (groepen) kinderen, zodat 

de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen hun 

mogelijkheden. 2019-2022 

De school scoort voldoende op de tussenresultaten en 

eindresultaten en monitort haar onderwijs cyclus. 

De school heeft ambitieniveau per kind. 

De school monitort jaarlijks de domeinen Taal en Reken en 

Wiskunde, Leesonderwijs, schrijven. 

(Jaarlijkse APK, evalueren en eventueel aanpassen van 

afspraken) 

 

 

 

Vasthouden  
Kwalitatief goed onderwijs en de resultaten op orde 
Op onze school bieden we kwalitatief goed onderwijs afgestemd op 
de leerbehoeften van (groepen) kinderen, zodat de kinderen zich 
optimaal ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. 

De school scoort voldoende op de tussenresultaten en 
eindresultaten en monitort haar onderwijs cyclus. 
We zijn tevreden over de scores van onze school en in bepaalde 
groepen zien we bij kinderen stagnaties. 
Dit wordt open met elkaar besproken, omdat we willen dat het goed 
gaat met onze leerlingen en de leerkracht zich ondersteund mag 
weten door het team. 
We willen altijd scherp blijven en analyseren, samen er over 
nadenken, interventies bedenken en uitvoeren. Dit is de basis van 
ons werk en moet op orde zijn.  

Hoe wordt het onderwijs gemonitord? 
Bordsessie (1x per week 15 minuten) en onderlinge afstemming 

Collegiale consultatie 
1x per maand groepsbezoek collega 
Doel van bezoek is helder 

4x per jaar IB/directie gesprekken 
 
2x per jaar schoolbreed overleg n.a.v. analyses Cito en IEP 
eindtoets (maart en juni) 
Leerkrachten pitch over de groep en groepsresultaten 2x per jaar. 

Klassenbezoeken door directie, IB-er en eventueel externe 
(gekoppeld aan specifieke leerling) 

De school monitort jaarlijks de domeinen Taal en Reken en 
Wiskunde, Leesonderwijs, schrijven. 
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(Jaarlijkse APK, evalueren en eventueel aanpassen van afspraken) 

 

Op onze school wordt wereldoriëntatie thematisch aangeboden 

VierKeerWijzer . 2019-2021 

Kunstkabinet met wekelijks lessen voor groep 3-8 

Schooljaar 2019-2020 naast vaste projecten en wissel thema 

2 grote geïntegreerde schoolbrede projecten per jaar voor 

groep 1-8. 

Kinderboekenweek (Taal centraal) 

Project “Het Hogeland” 

De school heeft een Cultuureducatieplan en werkt cyclisch. De 

school werkt thematisch, heeft een Kunstkabinet, werkt 

schoolbreed aan projecten. Zie hiervoor het plan. 

Reden om een cyclus te hebben is om Drama, Beeldend, Dans 

in een drie jaren cyclus zo rijk mogelijk neer te zetten en ze in 

te bedden in de projecten die de school jaarlijks ontwerpt.  

 

 

 

 

Deze beleidsvoornemens zijn gerealiseerd. 

VierKeerWijzer en het Kunstkabinet hebben elke week hun plek in 

het onderwijs. In de evaluaties zijn een aantal kleine zaken 

bijgesteld. 

Vanwege de coronacrisis is het project ‘Het Hogeland’ eerder 

gestopt. Gelukkig hebben de leerlingen alle lessen met de 

kunstenares Els Brouwer voor de lockdown nog kunnen afronden. 

De school start 11 mei 2020 weer. De kinderen zijn 8 weken niet 

meer op school geweest. We hebben het project opgeruimd. 

Het is tijd om met elkaar als groep weer op te starten en in het 

“schoolvel” te komen. We leggen de prioriteiten niet meer bij 

afronden van het project. 

Op onze school volgt het team samen scholing om gericht 

schoolbreed beleid te vormen. 

Op onze school kunnen we effectief het Rekenmuurtje van 

Bareka inzetten en heeft het team de bijbehorende scholing 

gevolgd. 

Vasthouddoel 7 
Teamscholing 
Op onze school volgt het team samen scholing om gericht 
schoolbreed beleid te vormen.  Snappet, rekendidactiek 
automatisering. 

 

Op onze school kunnen we effectief het Rekenmuurtje van Bareka 
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inzetten en heeft het team de bijbehorende scholing gevolgd. 

Professionalisering van het team t.a.v. didactiek rekenonderwijs 

accent ligt op automatiseren van tafels en vlot kunnen 

hoofdrekenen. 

Schoolbreed wordt rekenmuurtje ingezet. School is in bezit van 

licentie. 

De volgende doelen zijn na afronding van deze scholing 

gerealiseerd: • De leerkrachtenweten wat de rekendrempels en 

rekenfasen zijn en onderkennen het belang van gerichte aandacht 

voor automatiseren van de basisvaardigheden • De leerkrachten 

kunnen de groepsoverzichten analyseren, conclusies trekken en 

vervolgacties plannen • De leerkrachten kunnen de rapportages op 

individueel niveau analyseren en interventies opstellen • De 

leerkrachten kunnen de rekendrempels herkennen in hun eigen 

rekenmethode • Op schoolniveau zijn er afspraken gemaakt over 

het aanbod automatiseren. 

 

De scholen (lees ‘doelen’) zijn met goed gevolg afgerond. 

De studiebijeenkomsten  gaven zoveel nieuwe input als het gaat 

om vakdidactiek rond rekenen onderwijs. 

Komend schooljaar willen we de consulent/trainer nogmaals 

uitnodigen voor verdieping en versterking van ons rekenonderwijs 

t.a.v. automatiseren. 

Op onze school blijft het schoolteam up to date over de 

mogelijkheden binnen Snappet en volgt hiervoor "up date 

scholing" 

Vasthouddoel  

Snappet 4.0 

Op onze school blijft het schoolteam up to date over de 

mogelijkheden binnen Snappet en volgt hiervoor "up date scholing". 

Het team volgt in oktober 2019 een verdiepingsmodule.  

Elke 6 weken staat er een Snappet teamsessie gepland en kijken 
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we schoolbreed naar de ontwikkeling in de groepen en individuele 

leerlingen. Het sparren houdt ons scherp en biedt ons nieuwe 

inzichten die we met de groep kunnen doen. Van elkaar leren en 

samen verantwoordelijk zijn. 

Nieuwbouw CBS De Rank 

Onderwijsconcept (visie en missie) van CBS De Rank in een 

nieuw te bouwen school. 

(Diverse processen en vele doelen en niet voor een 

schooljaarplan) 

De school heeft in september 2019 een tour gemaakt naar diverse 

nieuwbouw scholen. 

De klankbordgroep van de school (Els Enter, Laura Zwerver, Arie-

Geert Timmers en Mathilde Lievers) hebben in samenwerking met 

Annet van de Mevrouwen en met ondersteuning van bouwadviseur 

Renate Buma een Programma van Eisen opgesteld. 

Op hoeveel vierkante meters heeft de school recht en hoe willen 

deze gebruiken voor een toekomst bestendig onderwijsconcept 

(lees goede en duurzame school voor Warffum). 

CBS De Rank werkt samen met het team van de OBS JS uit 

Warffum. 

Er is een stuurgroep, een ambtelijke regiegroep, een projectgroep 

en een klankbordgroep. 

 

Er is een locatie bepaald en er wordt een architect gekozen. 

De planning ligt ondanks de Corona crisis nog op koers. 

Digitale meetings worden ingepland om de voortgang te 

garanderen. 

Ouders worden door de gemeente geïnformeerd middels een 

informatiebrief. 
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Onze streefbeelden 2020-2021 
 

 

1. Op onze school beschikken we over een digitale leerlijn schoolbreed voor ICT (basis) vaardigheden in samenwerking met Basicly. 
2019-2021 (trajcect duurt 2 jaar) 

2. Op onze school maken we kinderen bewust van executieve functies en worden ze hier gericht in begeleid. Op onze school groeien  
leerlingen in zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en er is aandacht voor de persoonsvorming. (We nemen 2 jaar voor het uitzetten 
van deze ontwikkeling) 

3. Op onze school bieden we kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van (groepen) kinderen, zodat de kinderen zich 
optimaal ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.2019-2023 (Dit is onze opdracht) 

4. Op onze school volgt het team samen scholing om gericht schoolbreed beleid te vormen.  

5. Op onze school kunnen we effectief het Rekenmuurtje van Bareka inzetten en heeft het team de bijbehorende scholing gevolgd.  
(Implementatiefase en borgingsfase 2 jaar) 

6. Op onze school blijft het schoolteam up to date over de mogelijkheden binnen Snappet en volgt hiervoor "up date scholing"  
Elk jaar scholing 

7. Onze school kiest een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Nu Leefstijl (optie Leefstijl nieuwste versie) of Zien uitgebreid uit Parnassys, afhankelijk van het onderzoek van het schoolteam. 

 

8. Op onze school volgen we scholing rond close reading, zodat we onze leerlingen optimaal kunnen begeleiden bij het begrijpend lezen 

van lange en ingewikkelde teksten. (teamscholing behorend bij domein Taal) 
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Taal coördinator Elza Sikkema 

Zicht op ontwikkeling/Ondersteuning Greetje Doornbos (Intern begeleider) 

ICT-er Laura de Jonge 

Portfolio Laura de Jonge 

Cultuuronderwijs, Vier keer wijzer, ICC-er Laura Zwerver 

Snappet Elza, Greetje Doornbos (Kartrekker) 

Rekencoordinator Laura Zwerver 

Jonge Kind specialist in opleiding Alice Nanninga 

Executieve functies Laura Zwerver 

Closereading 2020-2021 Elza Sikkema en Greetje Doornbos 
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4. Evaluatie beleidsvoornemens 

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

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

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

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

lukt. Doorzetters zijn het! 

Doorzetters zijn ook de ouders die in de periode van thuisonderwijs hun kinderen 

ondersteunen met het programma Bouw. De leerkracht die de voortgangstoetsen af neemt 

en kinderen die zo geen stagnatie oplopen. 

Deze inzet loont. 

 

Bouw! interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen 

Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee u 

leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 

voorkomt. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer 

wijst de weg.  Ouders, grootouders, oudere leerlingen of 

vrijwilligers fungeren als tutor. 

Hoe helpt het? 

Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor 

het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de 
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leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. Wetenschappers van de UvA hebben 

aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte 

ondersteuning van de tutor, zeer effectief is. 

Hoe werkt het? 

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

oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken 

de vooruitgang zichtbaar. Met Bouw! voorkomt u onnodige doorverwijzing naar de zorg. 

Bouw! is de hoeksteen van passend leesonderwijs aan jonge kinderen die worstelen met 

letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen. 

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

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

voorkomen bij leerlingen die bij voorbaat al risico lopen. Gebleken is dat leerlingen die het 

programma volgden een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de 

controlegroep. Ook werd de diagnose dyslexie veel minder vaak gesteld. Daarnaast was het 

zelfvertrouwen van de leerlingen toegenomen. Dit onderzoek werd door wetenschappers van 

de UvA uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW. 

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

wetenschappelijke achtergrond. 

Masterplan Dyslexie: Bouw! voldoet aan zorgniveau 3 

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

ingezet op niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden 

wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de 

leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor 

de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks 

intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse 

observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens 

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

worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie." 

 

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

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

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

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

programma Bouw! 

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

vanwege de positieve resultaten voor de leerlingen. 
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Schoolbibliotheek op CBS De Rank 

Kunst van Lezen  

Eigen schoolbibliotheek 

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

leesboeken. De school is trots op deze collectie en investeert daar jaarlijks geld in. De school 

heeft een abonnement op v@school. De boeken staan in de computer en met een scanner 

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

helpen. 

 

Opzet en beheer van de schoolbibliotheek is in handen van vrijwilligers 

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

leerlingen bij het maken van boekkeuzes. 

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

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

leren. Het is fijn als je begrijpt wat er staat en wat er van je wordt verwacht. Voor onze school 

zijn de vrijwilligers van onze schoolbibliotheek kostbaar. 

 

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

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

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

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

geplaatst, andere bevinden zich in een klas.  

 

 

Teamscholing 2019-2020 

Cursussen en studies gevolgd door het team 

Scholing gevolgd door het team 

 

Het team volgde in schooljaar 2019-2020 diverse trainingen. 

Snappet heeft mogelijkheden erbij gekregen. Dit schooljaar was sterk de behoefte aan een 

verdiepingsmodule. Een module die vraag gestuurd was, waar we samen veel van leerden 

en ook nog weer een stap verder kwamen in de mogelijkheden die Snappet biedt. Het team 

kreeg van de consultant het compliment dat ze echt Snappet gevorderde leerkrachten zijn. 

Het schooljaar hebben we in vier zorgperiodes verdeeld en elke periode is er een 

schoolbrede sessie gepland waarin we schoolbreed naar onze resultaten kijken. We zien 

hoe het in elke groep gaat. Waar groei is, waar bepaalde kinderen stagneren en denken 

gericht met elkaar mee. 
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Bareka rekenmuurtje door Consultant/Specialist 

In november en januari volgde het team scholing over het rekenmuurtje van Bareka.  

Doel: alle kinderen kunnen vlot rekenen in groep 3-8 passend bij hun leerlijn. 

In drempels is dit programma opgebouwd.  Weet je vlot wat 4 + 5 = dan ga je dan 9 + 5 = 

(lees over het tiental), dit gaat steeds verder. 

Naast optellen en aftrekken komen ook de tafels en deeltafels aanbod. 

Dit is de basis voor vlot kunnen rekenen. 

 

Basicly en visie voor CBS De Rank digitale geletterdheid  

Onze school gaat 2 jaar intensief hier mee bezig. In maart 2020 is de training voorlopig 

stopgezet i.v.m. de coronacrisis. Eerlijk gezegd hebben we door het afstandsonderwijs met 

onze leerlingen een nieuwe weg ingaan. Wat hebben we in no time veel op dit gebied 

geleerd en ingezet. Wij, maar onze kinderen en hun ouders ook. We hebben allemaal hierin 

een snelle ontwikkeling gemaakt. 

 

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

verplicht aantal uren (vastgelegd in de CAO) passend bij de werktijdsfactoor volgen om actief 

te werken aan de professionele ontwikkeling. In september 2019 startte ook de VCPO 

academie met een nieuwe reeks workshops. Op veelal dinsdagavond (1x in de maand) 

kunnen personeelsleden scholing volgen. Alle teamleden hebben sommige avonden bezocht 

en in maart 2020 zijn de avonden vanwege de coronacrisis afgezegd. 

Greetje Doornbos heeft haar Master En in september gehaald. 

Mathilde Lievers volgde dit schooljaar bij Penta Nova in Utrecht de opleiding IKC. 

Directeur Integraal Kindcentrum.  

Laura Zwerver en Greetje Doornbos volgden bij Cedin een cursus “Executieve functies”. 

Hoe kunnen kinderen leren om te plannen, door te zetten bij een moeilijke taak. Waarom lukt 

het ene kind dit wel en de andere vindt het lastig. 

Alice Nanninga volgde een Post HBO opleiding Jonge Kindspecialist. 

 

Bedrijfshulpverlening 

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

 

Vervolg Beleidsvoornemens 

SCHOOLJAARPLAN 2020-2021/2022, deze kunt u vinden op onze website bij documenten. 
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5. Bevindingen inspectie 

 

Beoordeling:  

CBS De Rank heeft het basisarrangement.  

 

 

6. Leerlingen 

 

6.1 Teldatum  

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

 

 

Analyse toetsen M Cito 
2020 
Analyse toetsen E Cito 
2020 
 

Gebruikte data directie 
-Lesobservaties 
IB/directie/Leerkrachtondersteuner/Leerkracht 
en oudergesprekken 
-Methode toetsen 2019-2020 
Snappet/Bareka etc. 
-Analyses 2018-2019 (reflectie en interventies 
E2019) 
-Trendanalyse school 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 cbs De Rank 
-Groepskaarten op leerlingniveau en notities 
-Steekproeven HP’s en OPP 
-Data Parnassys Zien, ultiview etc. 

Coronacrisis Het Coronavirus in Nederland: 
27 februari 2020   Eerste besmetting geconstateerd 
6 maart 2020  Eerst Corona patiënt overlijdt 
9 maart 2020  Nederland stopt met handen 
schudden 
12 maart 2020  Evenementen afgelast en oproep 
tot thuiswerken 
15 maart 2020  Scholen gaan sluiten, ook een 
deel van de horeca dicht 
16 maart 2020  Zorgen over de intensive care 
26 maart 2020  Groepsvorming op straat niet 
toegestaan 
11 mei 2020  Basisscholen gaan weer open, 
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maar met halve klassen 
8 juni 2020  Alle kinderen gaan weer alle 
dagen naar school 
 
 

 

CBS De Rank Op onze school is een kwaliteitskaart 
opgesteld 
Zie deze kaart 
Op 16 maart is het hele thuisonderwijs in de 
steigers gezet. 
De school werkte gedigitaliseerd en de 
leerkrachten zijn ruim voldoende tot goed 
digivaardig. 
Op 17 maart draait het onderwijs thuis. 
Er is een leerkracht vrij geroosterd en zij 
verzorgt het Passend Onderwijsaanbod met 
de leerkrachtondersteuner waar nodig. 
De leerkrachten leveren kwalitatief goed 
werk. Er wordt veel tijd gestoken in het 
contact, in de feedback en dat maakt dat 
kinderen willen werken. De samenwerking 
met ouders/verzorgers verloopt ruim 
voldoende tot veelal goed. 
 

E Cito toetsen in juni Je kunt wel spreken over achterstanden of ze 
er wel of niet zijn? 
Je kunt dit ook conclusies trekken op basis 
van objectieve data 
 
In juni worden schoolbreed de E Cito toetsen 
afgenomen 
-AVI en DMT door de eigen leerkracht en er 
is bij afname begeleiding voor de groep. 
Waarom? Leerkrachten kunnen zelf de 
afname doen en dit meenemen in hun 
analyse of interventies. 
-Rekenen en Wiskunde, alle onderdelen 
worden afgenomen. 
-Spelling en werkwoordspelling. 
 
In september zal Begrijpend lezen worden 
afgenomen. 

Subsidieaanvraag 
eerste tijdsvak 

De school valt in 10% categorie. 
Niet een aanvraag ingediend. 
 

Algemene beeld Algehele beeld is naar verwachting of zelfs 
bovenverwachting.  
Een enkel kind is in mindere mate gegroeid. 
Hier ligt een gezinssituatie maar ook 
kindkenmerken, (lees mogelijkheden) aan ten 
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grondslag. Opvallend in groep 6/7 als er 
wordt ingezoomd op leerlingniveau bij b.v. 
onze betere presteerders. 
Er zijn kinderen die wel groeien maar grotere 
stappen maken in groei als ze naar school. 
 
Alle leerlingen ontvangen in juni 2020 een 
rapport op maat gemaakt (gezien deze 
Corona periode) 
 
Onze school volgt leerlingen op individuele 
groei. Gezien de aantallen in de groepen 
kunnen we niet conclusies trekken op basis 
van groepsgemiddelden en zoomen we in op 
het individuele kind. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Schoolresultaten  Eindtoets  en IEP 

Schooljaar  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen 4 2 7 

Schoolgroep  1 1 1 

Schoolscore de Rank 85 88 Geen IEP 

score 

vanwege 

Coronacrisis 

 

Einduitslag Eindtoets I.E.P april 2020  
Deze is vanwege de coronacrisis niet afgenomen. 
De leerlingen (de meeste) zijn jarenlang gevolgd door de school en objectieve 
metingen zijn gedaan met de methode en methode onafhankelijke Cito toetsen. Op 

Conclusies: 

 
De conclusies zijn in kader van AVG verwijderd, omdat dit te herleiden is naar leerlingen. 
Dit betekent dat rode scores op lezen en rekenen in de kleine groep worden verklaard door 
diagnoses dyslexie, dyscalculie, etc. 
Onze school analyseert en begeleidt leerlingen op leerlingniveau. Onze school kan 
vanwege de aantallen niet sturen op groepsgemiddelden. Dit zorgt ervoor dat er binnen 
onze school “maatwerk” plaatsvindt. 
De ontwikkeling van het kind, de begeleiding worden op onze school altijd met ouders en in 
de meeste gevallen met kinderen besproken. 
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basis van het Schooladvies zijn leerlingen geplaatst. 
Er heeft een uitgebreide intake per leerling met het voortgezet onderwijs 
plaatsgevonden. 
 

LOVS DMT / CITO DMT 2018  

Moment Aantal 
lln. 

Gem. v. 
score  

Norm  
VCPO NG 

School 
norm 

Uitzonderingen 
 

M8 7 98,9 97   

* M3 alleen kaart 1 en 2, vanaf E3 kaart 1, 2 en 3 
 

LOVS DMT / CITO DMT 2018  

Moment Aantal 
lln. 

Gem. v. 
score  

Norm  
VCPO NG 

School 
norm 

Uitzonderingen 
 

M8 7 98,9 97   

* M3 alleen kaart 1 en 2, vanaf E3 kaart 1, 2 en 3 
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CITO Rekenen & Wiskunde 3.0 

Moment Aantal 
lln. 

Gem. v. 
score 

Norm  
VCPO NG 

School 
norm 

 Uitzonderingen 

M8 3.0 7 279,9 274   

 
 

CITO Begrijpend Lezen 3.0 

Moment Aantal 
lln. 

Gem. v. 
score  

Norm 
VCPO NG 

School 
norm 

Uitzonderingen 
 

M8 3.0 7 224,8 207  1 NT2 ll niet meegedaan 

 
 

CITO Spelling 3.0 

Moment Aantal 
lln. 

Gem. v. 
score  

Norm  
VCPO NG 

School 
norm 

Uitzonderingen 
 

M8 3.0 7 378,4 366   

 
 
 
  

CITO Woordenschat 3.0 

Moment Aantal 
lln. 

Gem. v. 
score  

Norm 
VCPO NG 

School 
norm 

Uitzonderingen 
 

M8 3.0 6/7 571,8   1 NT2 ll niet meegedaan 

  

 

 

Einduitslag Eindtoets I.E.P april 2019 

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

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

eindtoetsen. 

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

Onze school heeft alle verplichte referentieniveaus gehaald. 

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

en 100 punten is het maximum. Ons schoolgemiddelde is 88 punten! 

 

6.2 Schoolverlaters  VO 

 

Schooljaar 2019 – 2020  uitstroom totaal 8 leerlingen 

1 lln Terra Winsum 

Kaderberoepsgerichte leerweg 

1 lln. Terra Winsum 

Kader/gemengde leerweg 

1lln. Terra 
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Havo 

1lln Reitdiepcollege 

VWO 

1 lln. Reitdiepcollege 

Kader/gemengde leerweg 

1 lln. HHC Warffum 

TL/Havo 

1lln HHC Warffum 

Havo 

1lln. Praedinius Gymnasium 

VWO  

 

 

Zorg en Begeleiding op CBS De Rank 

 

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

Greetje Doornbos (Meerscholen intern begeleider) 

-CBS Koning Willem-Alexander 

-CBS De Rank 

In de schoolgids 2019-2023 (website) staat uitgebreid beschreven wat  de intern begeleider 

voor rol heeft. Greetje ondersteunt leerkrachten, kinderen en hun ouders. Ze werkt nauw 

samen met externen. Ze werkt mee om een passende onderwijsplek te creëren voor het kind 

en daarnaast houdt ze samen met de leerkrachten het welzijn van het kind in het oog zowel 

op school als in de thuissituatie. 
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7. Ouderbetrokkenheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Algemeen 

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

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

groep en een leerkracht. We noemen ze voor het gemak onze AC ouders. Ze denken vanuit 

hun rol als ouders mee. Ook de andere ouders tonen over het algemeen hun betrokkenheid 

door de georganiseerde avonden te bezoeken, te helpen tijdens de schoonmaakavonden, 

rijden bij uitstapjes, te helpen als bibliotheekouder. Gelukkig zijn wij met handige ouders die 

zo even een reparatie willen doen of iets voor de school op orde maken en ga zo maar door. 

 

Bouwstenen: 
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Vertrouwen, gelijkwaardigheid, respect, transparantie, verwachtingen, laagdrempelig, 

binnen kaders, samenwerking. 

 

Visie CBS De  Rank en VCPO N-G 

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

kind in de samenleving, ieder met zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

Op CBS De Rank zijn Gelijkwaardigheid, Vertrouwen en Respect hierin onze centrale 

kenmerken. 

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

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

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

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

dat ook met ons te doen. 

 

Contactmomenten 

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

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

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

welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de leerkracht voor het kind ziet in het 

komende seizoen. Zo’n interactief contactmoment aan het begin van het seizoen werpt z’n 

vruchten of voor het hele jaar. 

 

In hetzelfde gesprek worden contactmomenten tussen school en ouder(s) vastgesteld op 

basis van de behoeften van het kind. Doorgaans worden contactvormen tussen school en 

ouders nu bepaald door het jaarrooster voor contactavonden (10 minuten gesprek). In het 

gesprek wordt ook een behoefte peiling gedaan. Hebben ouders nog behoefte aan een 

informatieavond voor de groep of is dat niet nodig. Afstemming wordt gezocht. 

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

ondersteuning die we van ouders verwachten en hoe we graag met ouders willen 

samenwerken. Het doel is dat de kinderen allemaal goed kunnen technisch lezen. 

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

de loop van het jaar voor definitieve schooladvies. 

 

Kapitaal van de ouders 

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

school. 

Dit kan van schilderwerkzaamheden zijn, geven van een workshop, een excursie naar een 
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werkplek van een ouder. Leerlingen houden op onze school spreekbeurten, regelmatig zien 

we dat dit gaat over werk van hun ouders of een hobby. Ouders ondersteunen hun kind en in 

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

 

Leerlingenraad CBS De Rank.. 

 

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

• een eigen mening vormen 

• ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren 

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

• actief luisteren, te overleggen en samen te werken  

• elkaars mening te respecteren 

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

maatschappij (actief burgerschap) 

• zich te motiveren voor school en omgeving  

 

Over welke aangelegenheden kan in de leerlingenraad worden gesproken? 

1. algemene schoolzaken, wat kan of moet anders 

2. regels en afspraken 

3. meedenken over het schoonhouden en de inrichting van het plein 

4. voorkomen van pesten of buitensluiten  

5. meedenken over spelen op het plein 

6. acties en buitenschoolse activiteiten 

7. enz. 
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MR 

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

een situatie is waar dit voor nodig is.  

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

zoals schooltijden/onderwijsconcept, dan neemt de oudergeleding van de MR haar 

achterban daarin mee. 

De personeelsgeleding vertegenwoordigt het team. 

 

MR leden (oudergeleding) 

Arie-Geert Timmers  

Jacco Buisman 

MR leden (personeelsgeleding) 

Alice Nanninga 

Els Enter 

 

2019-

2020 

       

 1 Schooljaarverslag I   september  

 2 Begroting  I A maart  

 3 Schoolformatieplan  I A juni  

 4 Schoolgids (bijlage I   juni  

 5 Schooljaarplan 2020-2021 I   juni  
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. 

I = instemmingsrecht 

A = adviesrecht 

MR = gehele MR 

O = oudergeleding 

P = personeelsgeleding 

 

Social Schools en groepsmail 

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

de website)  en via de groepsmail. 

 

Ouderportaal 

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

gegevens van hun kind inzien, absentie, en Cito toetsen. 

 

Website 

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

informatievoorziening.  

 

Ouderparticipatie 

Ouders zijn actief als groepsouders. Onze school vindt altijd ouders die bereid zijn om te 

helpen. Atelier, excursies, los staande activiteiten, sportieve evenementen, uitstapjes, 

vieringen etc. 

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

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

vieringen en andere bijzonderheden. 

 

LOT 

De school heeft een luizenopsporingsteam na elke vakantie. 

 

Pleindienst 

De leerkrachten lopen volgens rooster op het plein tijdens de pauze. 

Er is altijd een leerkracht die pleindienst heeft. 

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

leerlingen te begroeten bij de deur om laagdrempelig contact te stimuleren. 
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Presentaties, vieringen  en slotfeest 

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

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

 

7.2 Jaarverslag activiteitencommissie 

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

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

schoolteam ondersteund bij de voorbereiding en uitvoering van de verschillende activiteiten.  

 

7.3 Jaarverslag medezeggenschapsraad 

De samenstelling van de MR dit seizoen was als volgt: 

Els Enter ( vanuit het leerkrachtenteam); 

Alice Nanninga ( vanuit het leerkrachtenteam); 

Jacco Buisman ( oudergeleding per 1 januari 2016); 

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

 

Jaarverslag MR 

Deze vindt u apart op de website van onze school.  

 

8. Slotwoord 

We kunnen terugkijken op een zoals eerder geschreven bijzonder jaar. De samenwerking 

tussen teamleden, directie en ouders heeft ervoor gezorgd dat we met elkaar de 

Coronacrisis zijn doorgekomen op een uitzonderlijke wijze. Volgend schooljaar zullen we een 

aantal beleidsvoornemens voortzetten en kiezen we ervoor om in te zetten op didactisch 

handelen. Door de lesuitval, het thuisonderwijs willen we kinderen weer “back on track” 

krijgen. Volgend schooljaar zal in het teken staan van verdere implementatie van ons 

Onderwijsconcept voor CBS De Rank hiervoor op de website het Schoolplan 2019-2023 en 

Schooljaarplan 2019-2021/2022. 

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

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

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

met ouders om de driehoek Kind, Ouders en School sterk te houden. We willen graag ouders 

die tevreden zijn over de school. U wordt altijd uitgenodigd om contact op te nemen met de 

leerkracht van uw kind. Uw kind staat centraal op onze school. 

De kinderen hebben ons hun vertrouwen gegeven en samen met hen hebben we een goed 

jaar gehad. We zien dat kinderen samenwerken, samen leren en samen leven en samen 
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groeien! Wij als team werkten samen, leerden samen en leefden samen, samen zijn ook wij 

net als onze kinderen gegroeid! 

 

 

 

CBS De Rank 

Iedereen Uniek. Samen Sterk! 

 

Mathilde Lievers 

Directie 

 

 


