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Corona virus en richtlijnen RIVM 
De school volgt de richtlijnen van het RIVM. 
Klinkt nog steeds onvriendelijk, maar het moet en is belangrijk. Ouders mogen niet in de 
school komen en we houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
Ouders/verzorgers hebben informatiebrieven ontvangen en weten wat deze richtlijnen 
betekenen voor onze schoolorganisatie. Op de website kunt u de informatiebrieven vinden. 
 
 
“Wat als scenario” 
Ouders, kinderen en medewerkers moeten zich houden aan de richtlijnen. 
Deze richtlijnen hebben impact op ons allen. We verwachten dat we er dit schooljaar mee te 
maken krijgen en u (als ouders) en de school voor heel wat uitdagingen komen te staan. 
 
Alle ouders/verzorgers zijn in het bezit van het “Wat als scenario”.  
Dit “Wat als scenario” is richtinggevend voor de scholen binnen VCPO N-G. 
Wat als uw kind (eren) niet naar school kan/kunnen? 
Wat als de leerkracht er niet is en er geen invalleerkracht beschikbaar is? 
Uw kind kan plotseling ziek worden en moet dan opgehaald worden. 
Voor u als ouder is het belangrijk om voor uw privésituatie “een back up plan” te 
hebben. 
We vertrouwen erop dat ouders dit zelf hebben geregeld wanneer uitdagingen zich 
aandienen. 
 

Social Schools 
Dit is voor de leerkrachten een belangrijk medium. 
Wilt u een bericht aan de directie sturen kies dan voor een mail derank@vcpong.nl of 
m.lievers@vcpong.nl 

Als er bijzonderheden zijn, zoals ziekte van een leerkracht, dan krijgt u hier voor 7.30 uur 
bericht over via Social Schools. Het is dus erg belangrijk dat u elke ochtend uiterlijk 7.30 uur 
even via de app of website kijkt of u een bericht heeft. 

 
Schooltijden 
Onze school werkt met het 5 gelijke dagen model. 8.25 – 14.00 uur. 
Dit betekent dat op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag alle kinderen naar 
school gaan. 
Uitzondering: Groep 1 is op de vrijdag vrij. 
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Groepsindeling CBS De Rank  

 

Groepsindeling schooljaar 2020-2021 

Groep/ 

Dag 

Stamgroep 

 

Onderbouw 

Stamgroep 

 

Middenbouw 

Stamgroep 

 

Bovenbouw 

Maandag 

 

Alice 

Nanninga 

Els Enter Laura Zwerver 

Dinsdag 

 

Alice 

Nanninga 

Elza 

Sikkema 

Laura Zwerver 

Woensdag Els 

Enter 

Elza 

Sikkema 

Anja Meems 

tot 15 april 

Donderdag 

 

Els 

Enter 

Elza 

Sikkema 

Laura de 

Jonge 

Vrijdag 

 

Els 

Enter 

Elza 

Sikkema 

Laura de 

Jonge 

 
 
Leerkrachten met eindverantwoording 
Stamgroep Onderbouw:   Alice Nanninga en Els Enter 
Stamgroep Middenbouw: Elza Sikkema 
Stamgroep Bovenbouw:   Laura Zwerver en Laura de Jonge 
 
 
Greetje Doornbos (meerscholen Intern begeleider) is wisselend op school aanwezig op 
maandag, woensdag en donderdag. 
Laura Zwerver neemt tot 15 april 1 dag ouderschapsverlof op. 
Anja Meems komt op woensdag de stamgroep Bovenbouw begeleiden. 
 
 
Inzet werkdrukmiddelen en ondersteuning 
De leerkrachten hebben zelf beschikking over de inzet van hun werkdrukmiddelen. Het team 
van de school wil deze middelen inzetten in hun groepen. Dit betekent dat we daarom 3 
stamgroepen kunnen begeleiden. 
 
Stamgroepen 
Tot de voorjaarsvakantie zit groep 3 in de Stamgroep onderbouw en volgt gymnastiek en nog 
een paar zaken met de Stamgroep middenbouw. 
We bezien of het wenselijk is om na de voorjaarsvakantie definitief naar de stamgroep 
middenbouw te gaan. We houden rekening met de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
cognitieve ontwikkeling van de groep. 

Gymnastiek 
Op maandagmiddag heeft de stamgroep Middenbouw en groep 3 gymnastiek. 
Op woensdagmorgen heeft de stamgroep Bovenbouw een blokuur gymnastiek. 
Op donderdagmorgen heeft de stamgroep Middenbouw (en groep 3) gymnastiek. 
 
In de zomerperiode wanneer het zwembad open is, zwemt de stamgroep Bovenbouw tijdens 
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een gym uur. De kleuters gymmen in het speellokaal. Hierover informeert de leerkracht van 
de Onderbouw u. Op dit moment wordt er gezien de Coronacrisis niet gebruik gemaakt van 
het zwembad. 
 
Datalijst 2020-2021 
Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een datalijst. 
Alle vakanties, margedagen/middagen en bijzondere data staan erop vermeld.        

                                        

VCPO Noord – Groningen 
 
CBS De Rank, maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord – 
Groningen. Deze vereniging voert het bestuur over 15 scholen. Het adres van VCPO Noord-
Groningen is: Postbus 74 9950 AB Winsum. Iedereen die instemt met de grondslag van de 
vereniging kan hiervan lid worden. Bij de inschrijving van leerlingen krijgen alle ouders een 
formulier waarmee ze zich als lid kunnen aanmelden. Statuten van de vereniging zijn te 
vinden op de website van VCPO – www.vcpong.nl Jaarlijks vindt er een algemene 
ledenvergadering plaats. 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPS RAAD (GMR) 
  

Reint-Jan Greven Voorzitter Ouder CBS De Fontein 
Ten Boer 

gmr@vcpong.nl 
  

Liesbeth 
Koenderink 

Secretaris Ouder CBS De 
Piramiden 

gmr@vcpong.nl 
  

Fanny Kaper Lid Ouder CBS Piramiden gmr@vcpong.nl 
  

Louise Leeuw Lid Leerkracht CBS 
Piramiden 

gmr@vcpong.nl 
  

Marieke Gerritsen Lid Leerkracht CBS De 
Wieken Ten Post 

gmr@vcpong.nl 
  

Anouk Wiertsema Lid Leerkracht CBS De 
Fontein Ten Boer 

gmr@vcpong.nl 
  

Melanie van 
Niejenhuis 

Lid Leerkracht SWS ’t 
Groenland Zuidwolde 
  

gmr@vcpong.nl 
  

Ramon Kauw Lid Ouder CBS Piramiden gmr@vcpong.nl 
  

Marleen Sietsema Lid Ouder CBS Regenboog 
Bedum 

gmr@vcpong.nl 
  

  
  
RAAD VAN TOEZICHT (RVT) 
  

J.R. Nicolai (René) Voorzitter rvt@vcpong.nl 

J. Dusseljee (Johan) Lid rvt@vcpong.nl 

F.G.H. Mulder (Linda) Lid rvt@vcpong.nl 

VACATURE 3 x 
 

rvt@vcpong.nl 

http://www.vcpong.nl/
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:gmr@vcpong.nl
mailto:rvt@vcpong.nl
mailto:rvt@vcpong.nl
mailto:rvt@vcpong.nl
mailto:rvt@vcpong.nl
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Wat als scenario cbs De Rank 

-Leerkracht mag niet naar school 

-Leerling mag niet naar school 

 

Belangrijke informatie voor ouders! 
 
7:30 uur blik op Social Schools 
Alle ouders/verzorgers checken elke ochtend om 7.30 uur Social Schools of er een bericht is 
van de school.  
Mocht een leerkracht niet op school komen i.v.m. richtlijnen RIVM en er is geen vervanging 
gevonden en kinderen kunnen NIET NAAR SCHOOL. Dan zal voor 7.30 uur een bericht naar 
ouders worden gestuurd via Social Schools. 
 
Samenwerking school met ouders 
Wat als …kinderen moeten thuisblijven i.v.m. richtlijnen RIVM. 
Wat als… De leerkracht moet thuisblijven i.v.m. richtlijnen RIVM en er is geen vervanging. 
Ouders hebben een back up plan voor de opvang van hun kind(eren) bij ziekte kind of uitval 
leerkracht wanneer dit ineens gebeurt. 
 
Vanaf 8 juni vervalt de noodopvang 
Ouders/verzorgers regelen dit zelfstandig (dezelfde situatie als voor de uitbraak). 
 
 
 
 

Kaart   

Naam CBS De Rank Kwaliteitskaart thuisonderwijs   
-Afwezig zijn van leerkracht 
 
Routing leerkracht ziek (lees verkouden) of moet thuisblijven 
vanwege gezinssituatie (zie hiervoor voorschriften RIVM 
Corona) 
 
 

Belangrijk om bewust van te zijn:  
 
We kunnen het niet gewoon maken in ongewone tijden. We maken er het beste van 
gezien de omstandigheden. 
 

De leerkracht meldt zich rond 6.30 uur ziek bij de directie en overleg vindt plaats. 
 

Groep 1 en 2 (Stamgroep Onderbouw) 
 
Als de leerkracht van Stamgroep Onderbouw moet thuisblijven i.v.m. richtlijnen RIVM en er 
is geen inval mogelijk dan zijn de leerlingen van groep 1 en 2 vrij. 
Belangrijk!! Groep 3 gaat naar de Stamgroep Middenbouw 
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Groep 4 t/m 8 
Aan het begin van de week krijgen de leerlingen de nieuwe weektaak. 
Deze is uiterlijk de vrijdag ervoor al gemaakt door de leerkracht. 
De weektaak wordt in Sharepoint gezet, in de map> ‘weektaak’ bij de desbetreffende 
groep. 
Iedereen heeft een opzet van zijn weekplanning in Sharepoint staan, in de map> 
‘weekplanning’ 
 
De leerkracht zet wanneer hij/zij afwezig is dagelijks de desbetreffende lessen klaar 
via Snappet.  
Is de leerkracht afwezig (zie richtlijnen), dan wordt de weektaak door de leerkracht 
naar de groep verstuurd. Via de mail of in Teams. 
 

Buddy 
Alle leerkrachten hebben een buddy. Mocht de leerkracht door ziekte niet meer op afstand 
zaken kunnen regelen dan neemt de buddy dit over. Een buddy weet hoe de leerkracht 
werkt en hoe zijn/haar routing met de klas is. 
Een buddy kent de werksituatie van de collega. Dit is de duo-collega bij de parttime baan. 
Iedereen zorgt dat de buddy weet wat zij moet weten. 
Dit voorkomt verrassingen als de buddy ineens zaken moet regelen. 

 
 
 

Kaart   

CBS De Rank Kwaliteitskaart thuisonderwijs   
-Afwezig zijn van leerling 
 
Routing leerling ziek (lees verkouden) of moet thuisblijven 
vanwege gezinssituatie (zie voorschriften RIVM Corona) 
 
 

 

Belangrijk om bewust van te zijn:  
 
We kunnen het niet gewoon maken in ongewone tijden. We maken er het beste van 
gezien de omstandigheden. 
 

Wat als een leerling ziek is? 
Als een leerling ziek verkouden is blijft het thuis. (zie richtlijnen) 
Ouders melden het als een leerling niet op school kan komen en geven de reden door.  
Als iemand uit het gezin ziek is/ koorts heeft, blijft iedereen uit het gezin thuis.  
(let op de aantallen leerlingen ziek per groep gezien richtlijnen 3 kinderen of meer. 
Leerkrachten informeren dan de directie) 

Eerste ziektedag groep 3: 
Een leerling van groep 3 die zich verkouden meldt, heeft een ziektedag en hoeft op die 
dag niet te werken.  

Eerste ziektedag groep 4 t/m 8: 
Groep 4 t/m 8 werken op Snappet aan doelen in hun werkpakket van rekenen, taal en 
spelling. Dit doen ze zelfstandig. 
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Vanaf ziektedag 2  
groep 4 t/m 8: 
Opties om instructies te volgen. Deze zijn afhankelijk van de voorkeur van de leerkracht. 
 
Optie 1: 
Lessen kunnen live worden gevolgd (laptop, telefoon op statief, Ipad), device is afhankelijk 
van de voorkeur van de leerkracht. 
De leerkracht stemt dit zelf af met met de ouders/leerling. 
 
Optie 2: 
De instructielessen worden opgenomen met een laptop (of ander device) in Teams en 
worden ’s middags verstuurd naar de leerling die thuis/ziek is.  
 
Optie 3: 
De leerling bekijkt de instructiefilmpjes op Snappet die bij de les(sen) horen.  
De leerkracht maakt hier een keuze in en stemt dit af met de ouders/leerling. 
 

Vanaf ziektedag 2  
groep 3 t/m 8: 
Vanaf dag twee wordt de weektaak per mail verstuurd of in Teams klaargezet. De school 
regelt dat de leerling het schoolwerk thuisgebracht krijgt als dat nodig is. Zeker voor de 
leerlingen van groep 3 is dit nodig (Dit wordt aan de deur gehangen door een ouder uit de 
buurt of kind. Ouders van het kind mogen niet op school komen of de deur uit bij ziekte). 
 
Kinderen houden de weektaak ook thuis goed bij. Kleur aan wat af is om een goed 
overzicht te houden. 
Ouders begeleiden de leerlingen zo goed als mogelijk is.  
 

Contact 
Leerkrachten onderhouden contact met kinderen die thuiswerken. 
Dit kan na schooltijd en na de pauze van de leerkracht. Zij kunnen wanneer nodig 
verlengde instructie geven via Teams of telefoon. 
 

Randvoorwaarden (VCPO N-G heeft deze randvoorwaarden op orde): 
-Kinderen kunnen in Teams en hebben hun eigen inloggegevens. 
-De school werkt met Parnassys en Social Schools om ouders/verzorgers te bereiken. 
-Alle leerkrachten werken met office365. 
-De school heeft een eigen “infrastructuur” aangelegd met inzet van digitale 
middelen/programma’s en werkwijzen. 
-De school heeft een laptop in elke groep om zo goed mogelijk een leerling mee te laten 
kijken. 
-Elke groep heeft een touchscreen smartboard met een scala aan mogelijkheden. 
 
Punt van aandacht: Leerlingen hebben niet in elk gezin een device tot hun 
beschikking (soms één device of hebben van schooldevice geleend, deze zijn nu 
weer terug in de school voor gebruik schoolbreed) 
 
 
 

 


