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2.1  Status document  

 

Voor u ligt het schooljaarverslag 2017-2018 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 2018 – 2019 en ter afsluiting een 

slotwoord. 

 

Mathilde Lievers - Wolfard 

Directie CBS De Rank 

Warffum 
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2.2 Inhoud van de hoofdstukken 

 

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

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

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

van ons onderwijs en bij het functioneren van het team. 

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

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

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

naar de website van de inspectie voor een uitgebreider verslag 

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

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

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

opbrengsten.  

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

activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad. 

Hoofdstuk 8 slotwoord. 

 

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

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

planmatige zorg voor kwaliteit.  
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3. Algemene terugblik 

 

Iedereen Uniek. Samen Sterk! 

 

 

3.1. Inleiding 

Het schooljaar 2017 – 2018 was een schooljaar waarin we samen met ouders, kinderen op weg 

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

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

Het werken met een (nieuw) Onderwijsconcept stond dit schooljaar centraal. Nieuw is niet het goede 

woord. Als team hebben we nagedacht aan de goede ingrediënten in ons onderwijs en wat we 

daarnaast wilden versterken. Een toekomstbestendig onderwijsconcept waar Eigenaarschap en 

Samenwerken van leerlingen van groot belang zijn. 

 

3.2 Leerlingen 

1 oktober telling 2017 

De school telde op 1 oktober 2017 43 leerlingen. 

 

Eindtotalen:  

Jongens 

15 

Meisjes 

28 
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3.3. Personeel en terugblik  

Na de zomervakantie zijn we op 4 september van start gegaan. In ons schoolteam zijn we dankbaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kinderen is dit geweest. 

De Stamgroep Middenbouw heeft Elza Sikkema als vaste leerkracht en op twee middagen Marjanka 

Hulsebos en later Els Stulp. Deze groep heeft het goed met elkaar en ontwikkelt zich mooi. Ze waren 

bijzonder gastvrij en behulpzaam naar groep 3 toen zij na de voorjaarsvakantie instroomden. Er is 

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

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

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

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

heette dit Plusklas) en zat de leerkracht met 10 leerlingen in de groep en waren ze weer blij dat 

iedereen er ’s middags weer was. 

Greetje Doornbos is na de zomervakantie 2017 gestart als nieuwe IB-er (Intern Begeleider) op de 

school en vond al spoedig haar weg in de Zorg en Begeleiding/Ondersteuning op de school 
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Mathilde Lievers is voor twee dagen verbonden aan de school en komt wisselend in de week, zodat 

ze op verschillende dagen op school is en alle leerkrachten regelmatig kan ontmoeten. 

 

3.4. Opvallende zaken 

Terugblik 

In september 2017 gaat het schooljaar van start. Ouderbetrokkenheid begint concreet met het 

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

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

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

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

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

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

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

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

informatiebrieven meegenomen en geïnformeerd. Allerlei activiteiten worden georganiseerd, 

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

klas. In de Bovenbouw is een 3D printer in elkaar gezet en werden we allen elke week op de hoogte 

gehouden door de bovenbouwgroep met een kort verslagje over de voortgang. Vanwege een cultuur 

subsidie hebben we in alle Stamgroepen een Dansproductie gedaan. Dans consulente Rianne 

Wiersma begeleidde de leerkrachten en leerlingen en in de laatste schoolweek hebben we dit aan 

alle ouders en familieleden laten zien. Ook deden we dit schooljaar mee met Scoor een boek, 

muzieklessen van de muziekschool Hunsingo, sportmomenten, Koningsspelen, diverse acties voor de 

school zoals NL doet in de maand maart. Met elkaar schoon zandbakzand regelen, een mooie 

picknick tafel werd geplaatst en ouders die ons veel hielpen met diverse klusjes op het plein, op het 

dak, in de school.  De schoolreis van de Stamgroep Onderbouw ging naar Nienoord in Leek, de 

Stamgroep Middenbouw ging naar Drouwenerzand en de Stamgroep Bovenbouw ging op 

Schoolkamp naar Drenthe. De stamgroep Middenbouw ging ook nog eens naar Borkum voor een 

uitwisseling en bezocht de tentoonstelling MiniMathimathicum. Met elkaar hebben we genoten van 

de gezellige laatste feestelijke jaarafsluiting waarin we veel met elkaar hebben gedanst. 

Dansconsulente Rianne Wiersma heeft met ons een prachtige voorstelling voorbereid. Wat geweldig 

dat we zo’n mooi voorjaar hebben en het weer zo stralend was dat met inzet van veel ouders het 

hele plein is geverfd en bijgewerkt. In één woord FANTASTISCH. Alles werd afgezet met lint, de jonge 

kinderen en kleuters speelden gezellig op het plein en ondertussen werd er geverfd. Wat een uren 

zitten erin en wat zijn we er blij mee. De 100 slang is prachtig geworden. 

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

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

Bouw! voor leerlingen uit groep 2-4 om hen te helpen het technisch lezen onder de knie te krijgen en 
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preventief te werken om leesproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Er werd 4 dagen volgens 

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

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

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

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

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

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

 

3.4. Omgevingsfactoren 

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

afgelopen schooljaar een ontruimingsoefening  (september 2017) geweest o.l.v. BHV-ers Els Enter en 

Laura de Jonge. Aankomende jaren zullen deze oefeningen vast op het programma staan. Leerlingen 

hebben in het kader van verkeersveiligheid lessen gekregen in “dode hoek” een voorlichting met een 

vrachtauto, het verkeersexamen theorie en praktijk is afgenomen, veilig omgaan met 

Landbouwverkeer. Regelmatig verscheen in de Nieuwsbrief/Maandbrief de oproep tot het knelpunt 

van de onoverzichtelijke situatie bij de brug. Parkeren van auto’s leidt daar tot gevaarlijke situaties 

voor onze leerlingen. In overleg met de AC ouders en leerlingenraad plaatsen we twee gele 

mannetjes met SLOW erop. Trouw brengen kinderen hen naar de straat en halen ze aan het einde 

van de dag weer op
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Schooljaarplan 2017-2018 De Rank 

 

 

1e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel,  

2e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd 

 

Het schooljaarplan is verder uitgewerkt in ACTIEPLANNEN 

 

Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging 

Onderwerp (S.M.A.) 

Nieuw Onderwijsconcept cbs de Rank per 1 augustus 2017 

Procesbegeleider: Anje de Vries 

Eindverantwoordelijke: Mathilde Lievers (directie) 

Doel nieuw concept per 1 augustus 2017 is gerealiseerd 

Schooljaar 2017-2018 wordt gebruikt voor Borging 

Christelijke, Pedagogische, Maatschappelijke identiteit van cbs De 

Rank 

Coördinator: Mathilde Lievers 

 

Portfolio 

Doel: Leerlingen van groep 1 -8 hebben een eigen Portfolio 

Vanaf groep 5 2x per jaar Portfolio doelenlijst invullen door 

leerling en leerkracht met daar bijhorend gesprek. 

Doel  

-leerling en leerkracht werken samen doelgericht aan executieve 

Zie jaarplanning 

(onderwijsorganisatie) 

Dit is volledig uitgevoerd 

Zie jaarplanning 

Onderwijsorganisatie 

Klaar? Juni 2017 

Dit is volledig 

uitgevoerd 

 

 

 

Investering in nieuw 

meubilair, na interne 

verbouwing 

zomervakantie 2017 

 

3D printer, wordt 

eventueel 

meegenomen 

Borgings documenten 

Onderwijsconcept cbs De 

Rank 

Dit is volledig uitgevoerd 
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functies en leerdoelen en evalueren dit samen en eventueel met 

ouders. 

Coördinator: Laura de Jonge 

Dit is volledig uitgevoerd 

Ouders kunnen de blauwe Portfolio map samen met hun kind in zien 

en samen met hun kind en de leerkracht het gesprek er over hebben. 

 

 

Gedifferentieerde weektaak 

Doel:  

-Op CBS de Rank plannen de leerlingen van groep 4 t/m 8 zelf hun 

weektaak in.   Ze versterken daarbij de executieve functies als 

plannen, organiseren en timemanagement. Daarnaast leren de 

leerlingen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en deze 

kritisch te beoordelen. 

-Leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen zelfstandig hun weektaak 

plannen, deze bijhouden en evalueren. 

-De weektaak op CBS de Rank is een middel die leerlingen van 

groep 4 t/m 8 gebruiken om de vaardigheden plannen, 

organiseren en evalueren te versterken.  

-De weektaak op CBS de Rank is een middel om leerlingen van 

groep 4 t/m 8 meer zelfstandig en verantwoordelijk te maken voor 

hun leerproces.  

Coördinator: Laura Zwerver 

Dit is volledig uitgevoerd 

De gedifferentieerde weektaak is zelfs nog een stap verder 

ontwikkeld. Door onze manier van werken met Snappet 3.0 

kunnen leerlingen naast de groepsinstructie en groepsleerdoelen 

ook werken aan hun eigen leerdoelen. De leerkrachten werken in 

(voortzetting 

project) naar 2018-

2019 

Dit is volledig 

uitgevoerd 
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werkwijze 3 van Snappet en leerlingen krijgen op hun weektaken 

gericht leerdoelen toebedeeld. 

 

Eiland groepen (begeleid, semi begeleid, vrij) 

Doel: 

Werkeilanden: 

      -De kinderen werken zelfstandig aan hun opdracht. De kinderen               

verwerken hun instructie gedifferentieerd zelfstandig. 

-De kinderen vergoten hun eigenaarschap.  

-De kinderen weten wat er op de verschillende werkplekken van 

hen verwacht wordt. Ze werken er zelfstandig volgens de regels 

die op de desbetreffende kaart staan. 

-De kinderen krijgen de kaarten in een corresponderende kleur 

van het eiland. Ze weten naar welk eiland ze moeten.  

-De kinderen kunnen zelfstandig bij de materialen die ze nodig 

hebben. 

-De eilanden bevinden zich in de klas en op het leerplein van de 

school.  

      Coördinator: Marjanka Hulsebos/Elza Sikkema 

Dit is volledig uitgevoerd 

De leerlingen die werken op het leerplein hebben dit geleerd. We 

zien dat het voor sommige leerlingen in groep 3 lastig is. Ze 

hebben vaker ondersteuning nodig bij Rekenen en Taal of bij het 

begrijpen van vervolg opdrachten. We zien dat zij graag in de 

Stamgroep (eigen lokaal) blijven in de gele zone bij de leerkracht. 

 

Combinatiegroep 1/2/3 (Onderbouw) 

Onderbouw 

Beredeneerd aanbod voor groep 1 en 2 (fasen uitgewerkt febr. 
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2017) 

Doel: De kinderen in groep 3 kunnen de lesstof die ze via de 

methode VLL (kimversie) en Rekenrijk aangeboden krijgen, 

verwerken in didactisch rijke hoeken. De hoeken zijn zo ingericht 

dat de leerlingen in groep 1/2 hier ook optimaal van kunnen 

profiteren. 

Leerkrachten worden begeleid door extern specialist op dit 

gebied. Coaching en intervisie 

 

Coördinator: Els Enter 

Dit is volledig uitgevoerd. 

De leerkrachten hebben een aantal keer coaching en Intervisie 

gehad via Wizz scholing Margreet Mulder, dit was voor hen prettig 

voor de bevestiging van waar ze in hun vakgebied mee bezig zijn. 

Het doen van de juiste zaken en het ontvangen van feedback waar 

mogelijk zaken versterkt kunnen worden. Tips van een allround 

professional 

 

Snappet 3.0 (Totaal pakket en werken met grote tablet per 

leerling vanaf groep 4-8) 

Doel: In augustus 2017 hebben alle leerkrachten Snappet 3.0 

basistraining gevolgd. 

Doel: Snappet 3.0 wordt ingezet voor verwerking van Rekenen, 

Taal, Spelling, Automatiseren, Studievaardigheden, Tempo lezen, 

Burgerschap (vanaf groep 5) 

Doel: Leerkrachten analyseren en monitoren dagelijks de 

voortgang van de leerling en de leerkrachten plannen “rode 

bolletjes van leerlingen” in voor extra instructiemoment. In de 

rode groep, zitten de leerlingen die extra instructie en begeleiding 
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nodig hebben. 

Doel: Schoolteam volgt “Tussenroute” van Snappet 

(Leerlingen werken aan één hoofddoel en gaan daarna adaptief 

werken aan hun eigen leerdoelen) 

 

coördinator: ICT-er Laura de Jonge 

Onderwijs/Procesbewaking: Mathilde Lievers 

Dit is volledig uitgevoerd. 

De leerkrachten zijn allen zelfs werkzaam in werkwijze 3. Dit 

betekent één hoofddoel en groepsinstructie en daarnaast adaptief 

werken aan eigen leerdoelen. 

Groep en individu, beiden staan centraal. 

In het nieuwe schooljaar 2018-2019 willen we vrij snel na de 

zomervakantie ouders uitnodigen voor een informatieavond bij de 

leerkracht waar hun kind in de Stamgroep zit. 

Het team geeft aan Snappet 3.0 dit school jaar goed in de vingers 

gekregen te hebben. 

 

ICT 

3 D-Printer 

De school wordt deels gesponsord door Economic Board 

Groningen en schaft een 3 D Printer aan. 

Doel: Leerlingen (groep 5-8) bouwen eigen 3-D Printer ter waarde 

van ongeveer 3000,00 

Start project in januari 2018 

Voor de start wordt er aan de begeleiders van de leerlingen een 

training aangeboden.  

coördinator: Laura de Jonge 

Dit is volledig uitgevoerd. 
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Juf Laura werd ook ondersteund door “hulpouder” Arie-Geert 

Timmers en onze stagiaire Esther Meedendorp. 

Heel knap dat ze met elkaar een 3D printer in elkaar hebben gezet 

met af en toe ondersteuning door  IturnIT. 

 

Monitoren 

Bouw! 

Bibliotheek en horizontaal lezen binnen de school 

Coördinator: Elza Sikkema 

Dit is volledig uitgevoerd en weggezet in schoolbeleid en voor u 

ook zichtbaar in de praktijk. Tutoren zijn ook hulpouders in onze 

school die trouw leerlingen komen begeleiden in de ochtend. 

De school heeft een Taalbeleidsplan en daar is een helder 

stappenplan opgesteld met interventiemogelijkheden die we 

schoolbreed opvolgen. Iedereen in het schoolteam is zich zo 

bewust van risico leeskinderen. 

De Ib-er G. Doornbos heeft afgelopen schooljaar ook een 

opleiding tot coördinator Bouw! gevolgd. Samen met Elza Sikkema 

kunnen ze Bouw! binnen de school met het team goed wegzetten. 

Coördinator Leesonderwijs heeft afgelopen schooljaar een 

congres bijgewoond en de inzichten voor groep 1 en 2 om 

leesproblemen te voorkomen zijn weggezet in het 

onderwijsproces. 

 

De schoolbibliotheek is goed uitgezet door de bibliotheekouders. 

In het taalbeleidsplan van de school is in een paragraaf de 

horizontale lijn voor leesonderwijs in combinatie met de 

schoolbibliotheek weggezet. Jaarlijks blijven we investeren in 

nieuwe boeken. We zien in de resultaten dat dit een belangrijk 
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onderdeel is en de opbrengsten verhoogt. 

 

Meervoudige Intelligentie (4xwijzer Marco Bastmeijer) 

Borgingsdocument is opgesteld. 

Evaluatie (PDCA Cylus) 

      Coördinator: Marjanka Hulsebos 

Dit is volledig uitgevoerd. Elk jaar komt de cyclus terug en 

evalueren we ons onderwijs (diverse domeinen). In onze school is 

een ruimte dit schooljaar volledig ingericht voor MI. Vaders 

hebben er planken voor ons opgehangen en alles is door Marjanka 

in boxen verdeeld. Thema’s zijn handig te vinden en alles ziet er 

netjes en strak uit. 

 

Digitale begrijpend Leesmethode 

Doel: Leerkrachten nemen schooljaar 2017-2018 om zich in te 

werken in de methode 

Minimaal 3 evaluatie momenten worden ingepland voor 

monitoring 

coördinator: Elza Sikkema 
Dit is volledig uitgevoerd 
We hebben een aantal accenten toegevoegd om het begrijpend 
lezen te versterken, dit n.a.v. een bezocht Congres en resultaten 
van onderzoeken die wij lazen. In de Stamgroepen Midden en 
Bovenbouw, passen we Close reading toe. We leren dit aan bij het 
bestuderen van teksten, maar ook bij rekenopgaven, 
wereldoriëntatie, kortom bij leesteksten. 
Close Reading of nauwkeurig lezen bevat de volgende didactische 

aspecten: 

 Lees de tekst eerst zelf en kies een fragment dat complex 

genoeg is om je leerlingen uit te dagen. 
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 Bepaal verschillende tekstafhankelijke vragen die je zou 

kunnen stellen, afhankelijk van de gesprekken tussen je 

leerlingen onderling en met jou. Geef niet te veel voorkennis 

vooraf, tenzij dit nodig is om verwarring te voorkomen. 

 Nodig je leerlingen uit, de tekst te lezen en te herlezen 

eventueel verdeeld over verschillende lessen, waarbij ze 

aantekeningen maken, zichzelf vragen stellen en dieper in de 

tekst duiken. 

 Maak ruimte voor een uitgebreide reflectie over de tekst, in 

een discussie tussen leerlingen en met jou. Hoe reageerden 

je leerlingen? Wat was hun begripsniveau? Hoe verbeter je bij 

je leerlingen de houding om moeite te doen, de tekst 

nauwkeurig te lezen om er iets van te leren? 

Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, 

samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke 

studievaardigheden die in Close Reading centraal staan 

 

De leerkrachten nemen deel aan de kwaliteitskringen voor 

leerkrachten VCPO N-G breed in groep 1 en 2, groep 3/4, 5/6 en 

7/8. 

Diverse onderwerpen komen aanbod en er vindt veel uitwisseling 

plaats 

Voor de kwaliteitskringenzijn coördinatoren aangesteld. Zij sturen 

en leiden de kwaliteitskringen. 

Leerkrachten volgen E learningmodules uit Coo7 

VCPO academie met aanbod van workshops/trainingen voor 

individuele scholing 

Dit heeft het hele schoolteam gedaan. 

 

Taalbeleidsplan (Afspraken) 
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-Begrijpend lezen 

-Woordenschatonderwijs 

- Leesonderwijs 

-Spelling 

Doel: De school gaat in schooljaar 2017-2018 werken met de 

Nieuwste Taal Actief Methode SPELLING. 

(De school werkt al met Nieuwst Taal Actief versie voor vakgebied 

taal en breidt dit uit) 

Doel: Leerkrachten nemen schooljaar 2017-2018 om zich in te 

werken in de nieuwe methode Spelling groep 4-8. 

Minimaal 3 evaluatie momenten worden ingepland voor 

monitoring 

coördinator: Elza Sikkema 

Dit is volledig gedaan en afgerond. 

Er wordt gewerkt met strategiekaarten. Bij de instructie staan de 

kaarten centraal. Nagenoeg elke dag oefenen kinderen diverse 

categorieën in hun dicteeschrift. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

dit een effectieve aanpak is. In groep 3-8 wordt dit nagenoeg 

dagelijks ingezet en gedaan. 

Categorieën die leerlingen lastig vinden oefenen ze na het 

schrijven op papier in Snappet. 

Coördinator: Elza Sikkema 

Taal coördinator (Elza Sikkema Master SEN Taal-leesspecialisme) 

Begeleiding teambesprekingen domein Taal 

Dit is volledig gedaan en afgerond. 
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4. Evaluatie beleidsvoornemens 

 

Bouw! interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen 

Bouw! is het unieke interventieprogramma waarmee u 

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

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

Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers 

fungeren als tutor. 

Hoe helpt het? 

Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor het 

aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, 

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

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

zeer effectief is. 

Hoe werkt het? 

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

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

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

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

lezen. 

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

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

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

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

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

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

OCW. 

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

achtergrond. 

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

de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie." 

 

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

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

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

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

Bouw! 

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

de positieve resultaten voor de leerlingen. 

 

Schoolbibliotheek op cbs De Rank 

Kunst van Lezen  

Eigen schoolbibliotheek 

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

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

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

uitgeleend. 

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

 

Opzet en beheer van de schoolbibliotheek is in handen van vrijwilligers 

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

leerlingen bij het maken van boekkeuzes. 

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

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

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

van onze schoolbibliotheek kostbaar. 

 

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.  
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Teamscholing 2017-2018 

Cursussen en studies gevolgd door het team 

Het team volgde in schooljaar 2016-2017 trainingen rond nieuw onderwijsconcept bij Anje de Vries 

en heeft dit verder vormgegeven binnen onze school door het te monitoren wat was en is opgezet. 

 

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 2017 startte ook de VCPO academie met een nieuwe reeks workshops. Op veelal 

dinsdagavond (2x in de maand) kunnen personeelsleden scholing volgen. Alle teamleden hebben 

sommige avonden bezocht. 

Laura de Jonge  volgde een training Rekenonderwijs Met Sprongen Vooruit van het Menne Instituut 

voor groep 7/8 (4 woensdagmiddagen), werkt als ICT-er en bezocht netwerkbijeenkomsten. 

Elza Sikkema ( Master En) bezocht een Congres rond Leesonderwijs en gaf uitleg omtrent Bouw! bij 

een workshop over Dyslexie. Marjanka Hulsebos volgende leerjaar 2 van haar opleiding tot PBS 

Specialist (dit is een methode om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed te 

stimuleren en te werken vanuit heldere gedragsverwachtingen). De Intern Begeleider heeft in juli 

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

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

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

op het van coachen van leerkrachten. 

Laura Zwerver volgde in Assen “Executieve functies”. 

Els Enter en Alice Naninga volgende een training De kracht van  groep (1) 2-3 combinaties bij Wizz 

scholing. 

Mathilde Lievers volgde dit schooljaar bij AVS modules  passend bij Interim Management. 

Bedrijfshulpverlening 

Els E. en Laura de J en Mathilde L. zijn opgeleide BHV-ers binnen onze scholen. Elke schooldag is er 

een BHV-er op school. Elk jaar vindt er een herhalingscursus plaats en worden 

ontruimingsoefeningen op school gehouden. In november 2017 was de herhalingscursus BHV.  

Vervolg Beleidsvoornemens 

SCHOOLJAARPLAN 2018-2019, deze kunt u vinden op onze website bij documenten 

 

5. Bevindingen inspectie 

 

Beoordeling:  
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Op basis van het inspectiebezoek d.d. 19-06-2012 heeft De Rank het basisarrangement. Het verslag 

van dit inspectiebezoek is te vinden in de map: Zorg en opbrengsten. 

 

Auditteam 

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

Onderwijsinspectie de school geauditeerd. 

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

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

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

vinden. 

 

6. Leerlingen 

 

6.1 Teldatum  

1 oktober telling 2017. De school telde op 1 oktober 2017 43 leerlingen. 

 

Eindtotalen:  

Jongens 

15 

Meisjes 

28 
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Opbrengsten 

 

                                   Opbrengstrapportage 

VCPO Noord – Groningen  2017 – 2018 

 

 

School: CBS De Rank 

 

Datum: februari en juli 2018        

Normgroep:  7% leerlinggewicht 

 

Eigen streefdoel:  - 

 

Opbrengsten 

Tussenopbrengsten (donkergrijs: inspectienorm, lichtgrijs: norm inspectie voor extra beoordeling naast 

eindtoets, wit: norm VCPO). De aangeven normering inspectie betreft de ondergrens (zie ook 

onderaan pag. 3).  

Taal voor Kleuters Rekenen voor Kleuters 

 Aanta

l lln 

Gem. 

v.score 

Norm 

VCPO 

Eigen 

norm 

% AB % DE Aantal 

lln 

Gem. 

v.score 

Norm 

VCPO  

Eigen 

norm 

%AB % DE 

M1   49 BIII      66 

BIII 

   

E1 *  5 60,2 56 BIII  60% 20% 5 73,2 70 

BIII 

 80% 0% 

M2 5 72,8 62 BIII  100% 0% 5 95 81 

BIII 

 100% 0% 

E2 *   67 BIII      88 

BIII 

   

Opmerkingen:  

* leerlingen met een C, D of E- score in januari. 

 

  LVS DMT 

Drie 

minuten 

lezen 

 

 Aantal 

lln 

1+2+3 

Gem. v.score  

‘Norm VCPO’ 

M3* 6 13,2 14 

E3 6 21,8 23 

M4 6 38,2 44 

E4 6 51 48 

M5 7 56,3 63 

E5 7 65,1 68 

M6 7 97,4/72,6 77 

E6 7 81,7 82 

M7 4 94,5 89 



Schooljaarverslag CBS De Rank Warffum 24 

VCPO NOORD - GRONINGEN 

E7 4 93,8 93 

M8 4 101,5 98 

* M3 alleen kaart 1 en 2A =<15% gewogen leerlingen  /  B= ≥ 15% gewogen leerlingen 

 LVS Rekenen 

en 

Wiskunde 

 

moment Aantal 

lln 

Gem. 

v.score 

Norm 

inspectie 

M3 3.0 6 108,7 A 114CIII 

B 101CIV 

E3 3.0 6 112,7 A 138CIII 

B 126CIV 

M4 3.0 6 179,8 A 161CIII 

B 151CIV 

E4 3.0 6 180,8 A 180CIII 

B 169CIV 

M5 3.0 7 204,7 A 201CIII 

B 193CIV 

E5 3.0 7 212 A 212CIII 

B 206CIV  

M6 3.0 7 222 A 222 

CIII 

B 212 

CIV 

E6 3.0 7 238,1 A 234 

CIII 

B 224 

CIV 

M7 3.0 3/ 4 

4 

253 

237 

A 247 CIII 

B 236 CIV 

E7 3.0 3 

4 

259,3 

242,3 

A 255 CIII 

B 245 CIV 

M8 4 118,8 A 110 BII 

B 106 BIII 

 

 LVS Begrijpend 

Lezen 

 

moment Aantal 

lln 

Gem. 

v.score  

Norm 

inspectie 

M4 3.0   6 150,7 A 131CIII 

B 124CIV  

E4 3.0 5-6 152,8 A 137CIII 

B 130CIV  

M5 3.0 

 

7 156,4 A 151CIII 

B 138CIV 

E5 3.0 7 155,9 A 154 
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CIII 

B 144 

CIV 

M6 3.0 7 184,4 A 168 

CIII 

B 158 

CIV 

E6 3.0  7 189,3 A 173 

CIII 

B 164 

CIV  

M7 3.0 3/ 4 

4 

184,7 

177,3 

A 186 CIII 

B 176 CIV  

E7 3.0 3 190,3 A 190 CIII 

B 180 CIV 

M8 

 

4 58,8 A 55 BII 

B 47 CIII 

 

 LVS Spelling  

moment Aantal 

lln 

Gem. 

v.score  

Norm 

VCPO 

M3 3.0 6 130,7 149 CIII 

E3 3.0 6 245,7 195 CIII 

M4 3.0 6 259,8 236 CIII 

E4 3.0 6 258,7 260 CIII 

M5 3.0 7 304,1 292 CIII 

E5 3.0 7 302,7 305 CIII 

M6 3.0 7 314,7 311 CIII 

E6 3.0 7 338,4 326 CIII 

M7 3.0 3/ 4 

4 

333,3 

329,5 

342 CIII 

E7 3 

4 

347,7 

340,5 

351 CIII 

M8 4 149,5 143 CII 

 

Beoordeling tussenresultaten kleine school (indicator 1.2) 

 

Bij de beoordeling van de tussenresultaten wordt een school als klein beschouwd als één van de 

groepen 3, 4 of 6 minder dan 10 leerlingen heeft. Bij de beoordeling van de tussenresultaten worden 

dan de volgende toetsen beschouwd: 

· Technisch Lezen (TL) in groep 3 en 4; 

· Rekenen en Wiskunde (RW) in groep 4, 5 en 6; 

· Begrijpend Lezen (BL) in groep 5 en 6. 

 

Als de groepen zeer klein zijn, de groepsgrootte sterk verschilt of het beeld onduidelijk is, kan de 

inspectie besluiten de resultaten op technisch lezen van groep 5 en rekenen en wiskunde en 
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begrijpend lezen van groep 7 toe te voegen, om het beeld duidelijker te krijgen. Uit: “Analyse en 

waardering van opbrengsten, deel C”. 

 

Aanvullend wanneer >20% van de leerlingenpopulatie taalzwak is. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LVS Woordenschat  

moment Aantal 

lln 

Gem.  

v.score 

Norm  

VCPO 

M3 6 35,7 38 

CIII 

E3   46 

CIII 

M4 6 48,2 49 

CIII 

E4   57 

CIII 

M5 7 62,6 60 

CIII 

E5   64 

CIII 

M6 7 73,9 71 

CIII 

E6   75 

CIII 

M7 3/ 4 

4 

80 

77 

83 

CIII 

E7   87 

CIII 

M8 4 97,5 91 

CIII 
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Schoolresultaten  Eindtoets  en IEP 

Schooljaar  2014-2015 IEP 2015-2016 IEP 2016-2017 2017-2018 

Aantal leerlingen 13 8 8 4 

Schoolgroep  1 1 1 1 

Schoolscore de Rank 85 85 82 85 

 

 

Eind uitslag Eindtoets I.E.P april 2018 

Op 17 en 18 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 85punten! 

 

6.2 Schoolverlaters  VO 

 

Schooljaar 2018 - 2019 uitstroom totaal 9 leerlingen 

1 lln Praktijkonderwijs (AOC Terra Winsum) 

1 lln. VMBO- Basisberoepsgerichte leerweg 

(HHC uithuizen) 

1 lln. VMBO Kaderberoepsgerichte 

(HHC Uithuizen) 

2 lln. HAVO/VWO  (Groene Lyceum Winsum)  

1 lln. VWO Plus 

(HHC Warffum) 
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Zorg en Begeleiding op cbs De Rank 

 

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

 

Mijn naam is Greetje Doornbos, sinds juni 2018 

heb ik de Master En afgerond en ben al jaren 

werkzaam als Intern Begeleider op scholen. Sinds 

de zomervakantie 2017 ben ik werkzaam als intern 

begeleider op twee  scholen bij de VCPO Noord-

Groningen, CBS De Rank en CBS Koning Willem-

Alexander te Uithuizen.   

De intern begeleider (IB-er) is verantwoordelijk 

voor de planning en uitvoering van de activiteiten 

op het gebied van de leerlingondersteuning, het 

vormgeven van een aangepast onderwijsaanbod 

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

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

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

voor het team.  

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

 

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

begeleider op school: 

 

Waarnemen, signaleren:  

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

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

sociaal-emotionele ontwikkeling.   

- het bestuderen van het dagelijks werk van leerlingen; 

- het voeren van gesprekken met ouders en leerlingen; 

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

toetsen; 

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

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

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

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

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

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

om hen met goed gevolg het onderwijsaanbod te laten doorlopen.  

 

Plannen: 

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

de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd en deels middels individuele 

handelingsplannen. Daarbij wordt het onderwijsaanbod scherper neergezet en worden er 

individuele, realistische en haalbare doelen gesteld.  

 

Realiseren: 

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

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

onderwijsaanbod nog steeds goed op de leerlingen aan? Wordt er voldoende begeleiding geboden 

aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie? Voelen de leerlingen zich veilig in de groep, zodat zij zich 

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

geborgd?  

 

De veelzijdigheid van de werkzaamheden van de intern begeleider ervaar ik als zeer plezierig, waarbij 

ik steeds voor ogen houd om ‘ieder kind te zien’. Op de Rank vinden we het belangrijk dat een 

leerling binnen de mogelijkheden van de school, de ondersteuning ontvangt waar het recht op heeft. 

Betrokkenheid van ouders is hierbij cruciaal, waarbij de gouden driehoek leerkracht, ouders, leerling 

maximaal kan worden benut. De voldoening haal ik het feit dat er weer 

evenwicht kan ontstaan, zodat ieder kind zich maximaal kan ontplooien 

naar zijn of haar mogelijkheden en met een glimlach naar school toe gaat.  
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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: 

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

kaders, samenwerking. 

Visie CBS De VCPO N-G 

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

samenleving, ieder met zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. 

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

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

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

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

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

met ons te doen. 
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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 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. 

Sinds januari 2015 is er een leerlingenraad ingesteld op de school. Dit houdt in dat kinderen inbreng 

en inspraak hebben op verschillende zaken binnen de school. Op deze wijze leren kinderen 

verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. De leerlingenraad zal bestaan uit jongens en meisjes 

uit de groepen 6 t/m 8.  Groep 6 en 7 (elk 2 leden) en groep 8 (3 leden). 

Mathilde Lievers heeft een introductie gegeven in de groepen over de bedoeling van de 

leerlingenraad. Wat is de leerlingenraad en hoe kies je iemand voor de leerlingenraad en wat moet 

deze persoon kunnen. In de klas is er uiteindelijk gestemd welke leerlingen daarvoor geschikt worden 

geacht door de klas. 
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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. 

 

In de leerlingenraad gaat het niet over minder rekenen of over klachten. Met klachten gaan ze naar 

de eigen leerkracht. 

 

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 
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Els Enter 

 

2017-2018        

 1 Schooljaarverslag I   september  

 2 TSO  A I januari  

 3 Begroting  I A maart  

 4 Schoolformatieplan  I A juni  

 5 Schoolplan 2015 – 2019 I   Mei/ juni  

 6 Schoolgids I   juni  

 7 Schooljaarplan 2016-2017 I   juni  

        

. 

I = instemmingsrecht 

A = adviesrecht 

MR = gehele MR 

O = oudergeleding 

P = personeelsgeleding 

VSO/TSO 

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

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

coördinator en de directie. 

Maandbrief en groepsmail 

Ouders worden geïnformeerd via een Maandbrief 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 
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commissie bestaat uit een groep ouders die zich inzet voor de organisatie van feesten, vieringen en 

andere bijzonderheden. 

LOT 

De school heeft een luizenopsporingsteam na elke vakantie 

 

Pleindienst 

De leerkrachten lopen volgens  op het plein tijdens de pauze. 

Er is altijd een leerkracht die pleindienst heeft. 

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

begroeten bij de deur om laagdrempelig contact te stimuleren. 

Presentaties, vieringen  en slotfeest 

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

gewerkt. Het bijwonen van bepaalde vieringen en het slotjaarfeest. 

 

7.2 Jaarverslag activiteitencommissie 

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

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

bij de voorbereiding en uitvoering van de verschillende activiteiten.  

 

7.3 Jaarverslag medezeggenschapsraad 

De samenstelling van de MR dit seizoen was als volgt: 

Els Enter ( vanuit het leerkrachtenteam); 

Marjanka Hulsebos ( vanuit het leerkrachtenteam); 

Jacco Buisman ( oudergeleding per 1 januari 2016); 

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

 

Jaarverslag MR 

Deze vindt u apart op de website van onze school.  
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8. Slotwoord 

 

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

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

een aantal beleidsvoornemens voortzetten en verder vormgeven aan onze nieuwe manier van 

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

Onderwijsconcept voor cbs De Rank.  Kwaliteit van onderwijs, beheersbaarheid (voor leerkrachten), 

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

schoolplan 2015-2019 staat het beleid voor de komende 4 jaren beschreven en in het Schooljaarplan 

staan de verschillende actieplannen vermeld. 

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

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

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

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

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

staat centraal op onze school. 

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

gehad. We zien dat kinderen samenwerken, samen leren en samen leven en samen groeien! Wij als 

team werkten samen, leerden samen en leefden samen, samen zijn ook wij net als onze kinderen 

gegroeid! 

 

CBS de Rank 

Iedereen Uniek. Samen Sterk! 

 

 

 


