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Voorwoord 
 
Hierbij presenteren wij u de schoolgids van de gereformeerde basisschool De Rank. 
Hierin kunt u lezen wat voor een school wij zijn, hoe wij werken, hoe de sfeer op school is en 
wat de kinderen leren. 
U leest hoe het onderwijs zal plaatsvinden en welke zorg wij aan kinderen geven. Deze gids 
geeft helder aan waar De Rank voor staat. Zo weet u als ouder wat u concreet van ons kunt 
verwachten en waarop u ons kunt aanspreken. 
 
De schoolgids is geen vervanging van de infogids. Naast wat praktische informatie treft u in 
de infogids vooral de adressen van ouders en kinderen aan. Beide gidsen vullen elkaar 
zogezegd aan. 
 
Naast het feit dat u in de schoolgids heel veel kunt lezen over wat u van ons kunt 
verwachten, geven wij ook aan wat wij precies als school van u als ouders verwachten. 
Duidelijkheid naar twee kanten is hierbij het doel. 
 
De schoolgids is vaak een beschrijving van eigen werk. 
Daarmee ontstaat het risico dat wat voor ons duidelijk is voor u juist helemaal niet duidelijk 
is. 
Daarom zijn we van mening dat er op een aantal punten zeker nog wel wat te verbeteren 
zal zijn. 
Graag nodig ik u uit om met vragen of suggesties contact met ons op te nemen. 
 
Van harte hoop ik dat wij als ouders en team gezamenlijk en in betrokkenheid en verbinding 
met elkaar komend jaar vorm kunnen geven aan de groei van uw kinderen. Gods zegen 
wens ik u daarbij toe. 
 
Hartelijke groet, 
 
Susanne de Boer 
Directeur GBS De Rank 
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HOOFDSTUK 1  DE SCHOOL 
 
1.1. Naam van de school 
 
Onze school is vanaf de start in augustus 1985 bekend als GBS De Rank. Deze naam 
verwijst naar het Woord van onze Here Christus in Johannes 15:1-8. In dit Bijbelgedeelte 
wordt onze afhankelijkheid duidelijk: zoals de rank van de wijndruif leven ontvangt vanuit de 
wijnstok, en zonder verbondenheid met die wijnstok dood is, en geen vruchten kan 
voortbrengen, zo is ons leven als christen afhankelijk van onze levende verbondenheid met 
Christus. Buiten Hem is ons leven zonder zin. Door de school de naam “De Rank” te geven 
belijden we die afhankelijkheid. Tegelijk geeft de school daarmee aan dat die verbondenheid 
met Christus uitgangspunt en fundering is van al het opvoedkundig denken, spreken en 
handelen binnen de school. Het geeft ook de richting van onderwijs en opvoeding aan: we 
willen graag dat de kinderen de ware wijnstok, dat is Christus, leren kennen, en ook de 
landman, God de Vader. Om zo de kinderen te leiden op de weg naar een leven waarin veel 
vrucht gezien wordt. 

 
Daarnaast is een andere vergelijking te trekken: zoals wijnranken bemest en bevochtigd 
moeten worden, gesnoeid, opgebonden en langs een lattenwerk geleid, zo is het de taak 
van christelijke opvoeders, van de ouders en de leerkrachten van “De Rank”, de kinderen te 
leiden op hun weg naar de volwassenheid. 
Zo bevat de naam De Rank uitgangspunt en doelstelling van de school. 

 
1.2. Richting van de school 
De Rank is een gereformeerde basisschool. Van oudsher werden kinderen toegelaten 
waarvan de ouders lid zijn van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Christelijk G 
ereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken.  
In de afgelopen jaren is het toelatingsbeleid verruimd. Vanaf 2014 stellen wij onze deuren 
open voor alle ouder met hun kinderen, die bewust kiezen voor ons bijbelgetrouwe 
onderwijs en de ouderverklaring daartoe tekenen. Zij stemmen daarmee in met de grondslag 
van onze school en het identiteitsbeleid van GPO-WN. Ook ondersteunen de ouders thuis 
de geloofsopvoeding van de school. In het motivatiegesprek met de directeur en/of 
identiteitscommissie zal de ouder dit aannemelijk maken. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van onze identiteit is het document "Het Licht schijnt" 
beschikbaar of te vinden op www.gpown.nl. 
 
Na de definitieve aanmelding worden er nadere afspraken over zaken als de eerste 
schooldag gemaakt.  
 
1.3. Identiteit 
 
De identiteit wordt bepaald door de grondslag namelijk Gods Woord. Op school wordt veel 
aandacht geschonken aan kennis en begrip van de Bijbel. Het gebed en het zingen van 
psalmen/gezangen en opwekkingsliederen neemt een belangrijke plaats in. Samenwerking 
tussen school, gezin en kerk beschouwen wij als mooie versterking van elkaar.  
Ouders ondersteunen thuis de geloofsopvoeding van de school. We proberen hierin normen 
en waarden op elkaar aan te laten sluiten. De Here vraagt van ons te leven naar Zijn Woord. 
We mogen met het geloof bezig zijn. Hij vraagt ook van ons om goed onderwijs te geven. 
Elk kind moet zorg en aandacht krijgen. Talenten en gaven moeten tot ontplooiing komen in 
dienst van God en de naaste. 

 
Ouders 
Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school 
helpt hen die taak uit te voeren. De school wil dan ook bezig zijn in nauwe samenwerking en 
goed overleg met de ouders. 
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Kind 
Ieder kind is een geheel uniek schepsel van God, met eigen gaven, beperkingen en talenten, 
op weg naar een leven als volwassene in gemeenschap met God en de naasten. De Rank wil 
een school zijn die daarop inspeelt door het geven van ontwikkelingsgericht onderwijs, met 
een scherpe focus op talentontwikkeling en dus aandacht voor individuele verschillen, in een 
veilige en stimulerende omgeving.  
 
Leerkrachten 
Voor de leerkrachten van De Rank betekent dit dat zij zich gemotiveerd zullen weten, naast 
liefde voor kinderen, door het hoge doel van de opvoeding. Van hen wordt verwacht dat ze 
pedagogisch en didactisch over goede kwaliteiten beschikken. Ze zullen niet alleen 
vakinhoudelijk en organisatorisch bekwaam moeten zijn, maar ook in het christelijk leven 
een voorbeeld voor hun leerlingen vormen. De leerkrachten aan onze school willen zorgen 
voor een positief pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig weten en optimale kansen 
hebben. Daartoe is ook het onderhouden van goede contacten met de ouders belangrijk. 
 
Onderwijs 
Onze identiteit heeft grote gevolgen voor ons onderwijs. Zo hebben Bijbelonderwijs, het 
zingen van geloofsliederen en gebed een vaste en belangrijke plaats binnen ons onderwijs. 
Hierbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om het ervaren van het ‘ kind van God zijn’.   
De identiteit blijft echter niet beperkt tot het godsdienstonderwijs. Ons christen-zijn bepaalt 
immers onze houding op alle terreinen van het leven. Zo raken we onder de indruk van Gods 
grote scheppingsmacht bij lessen natuur en aardrijkskunde. De lessen voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen een diepere betekenis als we daarbij letten op het 
voorbeeld van onze Here Jezus in Zijn grote liefde voor ons en vertrouwen op de hulp van de 
Heilige Geest. Als wij oog hebben voor de verschillende gaven en talenten van kinderen en 
teamleden, leren we hoe we elkaar op school tot een hand en een voet kunnen zijn. 
Eigenaarschap en een onderzoekende houding staan hierdoor in een hoog vaandel. 

 
1.4. Geschiedenis 
 
De historie van De Rank begint in 1969. Op 10 januari van dat jaar wordt door leden van de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Alkmaar en Broek op Langedijk de “Gereformeerde 
schoolvereniging Alkmaar / Broek op Langedijk” opgericht. Het doel van de vereniging is 
tweeledig. In de eerste plaats: komen tot stichting en instandhouding van een eigen lagere 
school. In de tweede plaats: het verlenen van financiële steun aan ouders die hun kind(eren) 
naar het gereformeerd onderwijs in Den Helder sturen. Hiervoor wordt een steunfonds 
ingesteld. 

 
Een groot aantal jaren was het totaal te verwachten leerlingenbestand in Noord-Holland te 
gering om, naast de scholen in Amsterdam en Den Helder, verantwoord met een derde 
gereformeerde lagere school te beginnen. Maar op 19 augustus 1985 kan, na jarenlange 
inspanning, een gereformeerde basisschool van start gaan in Alkmaar. 

 
        Na een kort verblijf op een school in de Percivalstraat volgt in januari 1986 de verhuizing 

naar het huidige adres aan de Beethovensingel, waar nu alweer vele jaren gereformeerd 
onderwijs wordt gegeven. 

 
         Per 1 augustus 1998 is de school gefuseerd met de gereformeerde basisscholen in 

Amsterdam, Den Helder en Velserbroek. Sinds die datum valt de school onder een centraal 
schoolbestuur en staat aan het hoofd van de gezamenlijke scholen een centraal directeur. 
Inmiddels is er ook sprake van een nauwe samenwerking met de gereformeerde 
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basisscholen in Houten en Utrecht en worden de zes basisscholen gebundeld onder de 
Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noord-Holland-Utrecht (VPGO NHU).  

 
Sinds 1 april 2005 is het bestuur van VPGO NHU een samenwerkingsverband aangegaan 
met een aantal schoolverenigingen. In concreto werken nu verenigingen samen uit Noord 
Holland, Midden Nederland, Hart van Holland en Rijnmond onder de naam Vereniging 
Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland (GPO-WN) welke in 2007 feitelijk 
daadwerkelijk gefuseerd zijn tot één vereniging. 
 
1.5. Regioschool 
 
De Rank is een regioschool. De school is gevestigd in een schoolgebouw aan de 
Beethovensingel te Alkmaar. Tot het voedingsgebied van de school behoren o.a. de 
volgende plaatsen: Alkmaar, Bergen, Broek op Langedijk, Castricum, Egmond, 
Heerhugowaard, Heiloo, Obdam, Hoogwoud, Noord- en Zuid-Scharwoude. 
 
 
1.6. Schoolgrootte 

 
De Rank is een kleinschalige basisschool met circa 155 leerlingen. We kennen momenteel 
de volgende zeven groepen: 2 parallelgroepen van  0/1/2; daarnaast de groepen 3, 4, 5, 6/7 
en 7/8.  
 
1.7. Personele organisatie 

  
Aan de school werken een directeur, intern begeleider,13 groepsleerkrachten, waaronder 12 
parttime. Daarnaast 3 onderwijsassistenten en 1 administratief medewerkster/secretaresse.   

        Naast de directeur wordt het management team gevormd door de intern begeleider, een 
leerkracht bovenbouw en de administratief medewerkster. 

        De IB-er is verantwoordelijk voor de zorg, en legt daarover verantwoording af aan de 
directeur. 
Eén van de drie onderwijsassistenten is specifiek belast met de begeleiding van leerlingen 
met een arrangement. 
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HOOFDSTUK 2  WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 
 
2.1. Missie 
 
De missie van De Rank is als volgt geformuleerd: 
Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Daar geloven wij in. De inspiratie  
voor die ontwikkeling vinden we in ons geloof in de Here God met de Bijbel als  
richtingaanwijzer.  
Wij vinden het belangrijk dat het kind en de werknemer zijn van God gekregen talenten en  
gaven ontwikkelt. Dit doen wij voor en met elkaar. 
 
In ons schoolplan zijn de volgende vijf thema’s geformuleerd: 
 
Doorleefde identiteit van GBS De Rank in een veranderende samenleving: De Rank is  
een school waarin Gods Woord, de Bijbel, centraal staat. In wat we zeggen en doen blijkt  
dat we leven uit de genade van Jezus Christus, onze Redder. We zijn herkenbaar en dragen  
onze identiteit uit in het primair onderwijs. 
GBS De Rank op weg naar excellent onderwijs:  De Rank is een goed presterende school 
met een opvallend en herkenbaar profiel. We behalen goede resultaten in relatie tot de 
karakteristieken van de leerlingenpopulatie. 
GBS De Rank heeft een lerende cultuur: De Rank is een lerende organisatie. Binnen een 
veranderende wereld en daarmee een steeds veranderend onderwijs, nemen onze 
medewerkers voortdurend een lerende houding in. 

 
GBS De Rank is een innovatieve en financieel gezonde organisatie: De Rank streeft naar 
voortdurende bewaking, toetsing en verbetering van de kwaliteit van de schoolorganisatie. 
GBS De Rank neemt haar verantwoordelijkheid voor een menswaardige samenleving: 
Het onderwijs dat wij bieden is ‘van betekenis’ voor de leerlingen, maar ook voor hun 
houding tegenover de naaste omgeving en wereld waarin zij leven.  

 
 
2.2. Onderwijsvisie  
 
Vanuit onze identiteit kiezen we voor adaptief onderwijs met een focus op  
talentontwikkeling. Dat wil zeggen dat we de kinderen door middel van interactie willen  
helpen zich te bekwamen voor hun taken in dit leven. In het onderwijs wordt rekening  
gehouden met de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie.  
Concreet betekent dit dat we:  
● een goede relatie opbouwen met de kinderen en zorgen voor een positieve sfeer op 

school, zodat de kinderen zich vanuit die veiligheid durven ontwikkelen. 
● kinderen competentiegevoelens laten ervaren door hen taken te geven op het juiste 

niveau. Hierbij houden we ook rekening met de verschillende leerstijlen. 
● kinderen binnen duidelijke grenzen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 

keuzemogelijkheden geven. De leerling wordt betrokken bij en eigenaar van zijn 
eigen leerproces. 

Adaptief onderwijs benadrukt vooral dat de kinderen verschillend zijn en dat de leerkracht  
hierop moet inspelen. Ieder kind is immers uniek en heeft van God unieke gaven en talenten  
gekregen. Vanuit onze Christelijke identiteit richten wij ons op de onderwijsbehoeften van  
ieder kind. Hoe dit verder vorm krijgt leest u in 4.12. 
De leerkrachten bevorderen de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de  
leerlingen. Leerlingen leren zelf binnen duidelijke grenzen verantwoorde keuzes te maken. 
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2.3. Onderwijsdoel  

 
Aan het eind van de basisschool beheersen de kinderen de kerndoelen, zoals aangereikt 
door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling, www.slo.nl). Voor wat betreft de 
leergebieden taal en rekenen streven wij naar referentieniveau 1S (streefniveau), maar 
willen we in ieder geval dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool niveau 1F 
(fundamenteel niveau) hebben bereikt. Zie voor meer informatie over referentieniveau 
www.taalenrekenen.nl 
Zij zijn gevormd doordat zij kennis, vaardigheden en inzicht hebben opgebouwd op alle daar 
genoemde ontwikkelingsgebieden. Wij streven naar een brede, veelzijdige ontwikkeling. 
Het uiteindelijke doel van ons onderwijs is dat kinderen de talenten die zij van hun Schepper 
hebben gekregen, willen en kunnen gebruiken tot Zijn eer en tot welzijn van hun naaste. 
 
2.4. Inhoud van het onderwijs 
 
We hebben van onze Schepper allemaal verschillende gaven en talenten gekregen. We 
willen door een breed onderwijsaanbod ervoor zorgen dat de kinderen hun talenten verder 
kunnen ontwikkelen. We streven dan ook een brede ontwikkeling na, van hoofd, hart en 
handen. Het gaat hierbij om de totale ontwikkeling van het kind dat wil zeggen de 
ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied, geloofsgebied, zintuiglijk gebied, motorisch 
gebied, creatief gebied en cognitief gebied. 
Door handelingsgericht onderwijs streven we er naar dat alle leerlingen de minimumdoelen 
bereiken en dat kinderen die meer kunnen ook meer wordt aangeboden. 
Kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften worden geclusterd in drie groepen per leerjaar. 
 
2.5. Onderwijstijd 
 
We voldoen aan de eis van minimaal 7520 uur voor de hele school en de groepen 3-8 
hebben niet meer dan maximaal 7x per jaar een vierdaagse schoolweek. 

 
2.6.  Pedagogisch klimaat 
 
Kinderen toerusten voor hun levenstaak kan alleen optimaal in een goed pedagogisch 
klimaat. Een positief klimaat zorgt voor betere leerprestaties, meer positief gedrag naar 
elkaar en naar de leerkrachten, en, in aansluiting daarop, een betere sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Kortom: betere kansen voor een evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen. 

 
Op De Rank streven we naar een klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid, openheid, 
zorg, respect en naastenliefde.  
Onder veiligheid verstaan we: duidelijke structuur, goede regels, orde in de groep, aandacht 
voor individuele problemen, aandacht voor thuissituatie en achtergrond van het kind. 
Openheid betekent: kinderen leren zich te uiten, ze mogen fouten maken, fouten maken is 
geen persoonlijk falen. Men stelt zich kwetsbaar naar elkaar op. Ook leerkrachten zijn bereid 
hun eigen handelen bespreekbaar te maken. 
Zorg betekent dat men zich voor elkaar verantwoordelijk voelt. 
Onder respect en naastenliefde verstaan we: respect hebben voor elkaar, zowel de ene 
leerling voor de andere, als leerkrachten voor leerlingen en andersom, elkaar helemaal 
aanvaarden, voelbaar maken dat iedereen er mag zijn, hoe hij of zij ook is. 
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Het voorleven van een christelijke houding in alledaagse zaken, is buitengewoon belangrijk. 
De persoon van de leerkracht staat dan ook centraal binnen de opvoedingsrelatie op school. 
De leerkracht dient te laten merken dat hij/zij van de kinderen houdt, zodat de kinderen zich 
geborgen voelen bij de leerkracht. 
We werken op De Rank met School Wide Positive Behaviour Support. (SWPBS) Deze 
werkwijze is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en 
gedragsproblemen voorkomt. We benoemen het gedrag van de leerling dat past bij onze 
vastgestelde waarden: groei, plezier en vertrouwen, en leren dit de kinderen actief aan. 
Adequaat gedrag wordt hierna positief bekrachtigd. Zo wordt een veilig en positief 
schoolklimaat gevormd waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden 
onderwijs. 
 
2.7. Samengevat: 
 
Vanuit een duidelijke Bijbelse visie op mens en kind wordt er op onze school gestreefd naar 
het geven van adaptief onderwijs, rekening houdend met de onderwijsbehoeften van het 
kind. Wij doen dit door handelingsgericht werken. 
Het creëren van een goed pedagogisch klimaat op onze school is hiervoor een belangrijke 
voorwaarde. Hier wordt samen met de ouders veel aandacht aan besteed, evenals aan het 
inhoud geven aan de identiteit van de onze school. 
 
Identiteit, kwaliteit en management zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als basisschool 
met Bijbelgetrouw christelijk onderwijs willen we aan deze drie elementen steeds meer 
vorm geven en op elkaar afstemmen. 
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HOOFDSTUK 3  DE KWALITEIT VAN DE SCHOOL 

 
3.1. Kwaliteitszorg 

Op onze school hebben we in samenwerking met GPO-WN een uitgebreid systeem voor 
kwaliteitszorg in gebruik. Hierbij hanteren we het INK-instrument (instrument om de school 
en haar organisatie kwalitatief in kaart te brengen) voor alle ontwikkelingen met betrekking 
tot kwaliteitszorg en het integraal personeelsbeleid (IPB).  
We gebruiken een aantal instrumenten die procesmatig ingericht zijn. Zoals: 
∗        Binnen de GPO-WN Academie maken we gebruik van een instrument (Teachers 
Channel) dat alle GPO-WN scholen in staat stelt om de zachte en procesmatige kant 
(identiteit, kernwaarden) van de organisatieontwikkeling te verbinden met de harde kant 
daarvan (zichtbaar gedrag en focus op resultaten en dus de resultaatgebieden van het 
INK-managementmodel). Teachers Channel brengt daarbij zelf niets in kaart, het stelt wel in 
staat om onderliggende thematieken naar de oppervlakte te brengen, zodat op dat niveau 
de dialoog plaats kan vinden over de thema's die er werkelijk toe doen. 
∗        De tevredenheidonderzoeken brengen de waardering van “klant”groepen in kaart (de 
resultaatkant van het INK-managementmodel) en de kwaliteit van processen (en dus de 
organisatiekant van het INK-managementmodel).  
∗        Het leerlingvolgsysteem brengt opbrengsten in kaart, ook een resultaatgebied van het 
INK-managementmodel.  

  
De kwaliteitszorg is cyclisch en sluit aan bij de natuurlijke cycli in de organisatie ( 
jaarplannen, vierjaarlijkse schoolplannen). Gelet op de complexiteit van 
onderwijsorganisaties is de insteek van onze kwaliteitszorg ook integraal van aard. Diverse 
processen hebben invloed op elkaar, waarbij de verbindende schakel altijd het primaire 
proces is, het onderwijs. 
  
Kort samengevat zijn er de volgende meetmomenten: 
-        tweejaarlijks tevredenheidonderzoek (ouders, personeel, leerlingen) 
-     jaarlijks onderzoek naar de veiligheidsbeleving (team en leerlingen) 
-        driejaarlijkse INK-audit (afwisselend intern en extern) 
-        jaarlijkse registratie jaarplan en realisatie hierop via binnen GPO-WN Academie 
-        jaarlijks trendanalyses op basis van leerlingvolgsysteem en kengetallenmonitor 
-        jaarlijks kwaliteitsinstrument binnen GPO-WN Academie in de vorm van zelfevaluatie 
door 
      managementsteam van de school 
-        jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprekken gekoppeld aan persoonlijke  
      ontwikkelplannen 
  
Om de kwaliteit van het onderwijs op de school te meten geven de 
LVS(LeerlingVolgSysteem) Cito-toetsen en het schooleindonderzoek van CITO een goed 
beeld. De resultaten hiervan worden tijdens teamvergaderingen besproken en geanalyseerd. 
Concrete aandachtspunten voor bijsturing van het onderwijsbeleid kunnen hieruit 
meegenomen worden. 
 
De ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht  van de actuele ontwikkelingen op het 
beleidsgebied van de school. Dit gebeurt via beleidsdocumenten, bijdragen in de schoolkrant 
en op ouderavonden. 
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3.2. Beleidsvoornemens 2017 
 
In het verlengde van ons schoolplan wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld per 
kalenderjaar. Concreet zijn voor het kalenderjaar 2017 de volgende doelen gesteld: (hiervan 
zijn de meeste doelen gedeeltelijk behaald) 
 

1. De Rank heeft een doorleefde identiteit die concreet zichtbaar is in de buurt. 
2. De Rank is gecertificeerd voor 'ouderbetrokkenheid 3.0' 
3. De Rank is een excellente school en gebruikt daarin externe onderwijsexperts ter 

zelfreflectie. Schoolprofiel ontwikkelen -> betekenisvol onderwijs. 
4.  De talenten van alle kinderen op De Rank zijn in beeld en worden regelmatig 

besproken met  individuele kinderen. 
5.  Met behulp van ZIEN is het team in staat een groepsprofiel te kunnen lezen en is 

vaardig om hierop een plan te maken voor de groep. De ingevulde 
leerling-vragenlijst is hier een onderdeel van. 

6. Het opbrengstgericht werken is teambreed gebaseerd op het eenduidig analyseren 
van leerwinst en het beredeneerd aanpassen van het onderwijsaanbod; 
geredeneerd  van schoolniveau naar individueel niveau. 

7. Op basis van de specialismen blijft het teamlid zich ontwikkelen en middels een 
blijvende 

   lerende houding heeft dit effect op het leren als team. 
       8.  Alle beslissingen in ons team zijn gebaseerd op bronnenonderzoek. Concreet zal er   

onderzoek gedaan worden naar het vak Engels, begrijpend en wereldoriëntatie. 
       9. PBS is op basis van de vijf pijlers zichtbaar uitgewerkt voor ouders en in   

samenwerking met alle ketenpartners en kidsteam is PBS op basis van data 
gestructureerd ingevoerd. 

      10.  Snappet is binnen HGW geïntegreerd. 
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HOOFDSTUK 4  WAT LEREN DE KINDEREN OP SCHOOL 
 
4.1. Bijbelonderwijs 

 

Ons Bijbelonderwijs is gericht op kennis en beleving van het geloof. 

De vertelling staat bij dit onderwijs centraal. We maken op school gebruik van de 
methode ‘Levend Water’. Naast de vertelling wordt er bij deze methode ook gebruik 
gemaakt van andere werkvormen. In de bovenbouw worden er naast het onderwijs op 
school ook opdrachten mee naar huis gegeven.  
Wat de kinderen leren uit het Bijbelonderwijs heeft ook betekenis voor alle andere 
ontwikkelingsleergebieden. Het gaat hier niet alleen om kennis, maar ook om te leren 
wat een christelijke levenshouding inhoudt. Het onderwijs vanuit de Bijbel draagt bij 
aan de ontwikkeling van het kind om op te groeien tot een evenwichtige en liefdevolle 
persoonlijkheid.  
Gedurende zijn schoolloopbaan op De Rank leert een kind psalmen en gezangen uit het 
Gereformeerd kerkboek. Ook worden er veel andere christelijke liederen geleerd en 
gezongen, uit de Opwekkingssbundel, of via het digibord. 
 
4.2. Groep 1 en 2 

 
Het onderwijs in groep 1 en 2 is bij ons op school anders van aard dan in de groepen 3 
t/m 8, omdat in groep 1 en 2 bijna uitsluitend thematisch wordt gewerkt. Methodes 
worden hierbij veelal gebruikt als bronnenboek, maar niet cursorisch gevolgd.  
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt volop aandacht, o.a. door het stimuleren van 
samen spelen, het geven van allerlei samenwerkingsopdrachten en het leren luisteren 
naar elkaar. We starten in groep 1 en 2 met de Kanjertraining en maken gebruik van de 
methode ‘Kinderen en hun sociale talenten. 
 
Bij de taalontwikkeling van jonge kinderen denken we aan gespreksactiviteiten, aan 
het voorlezen en vertellen en ook aan het werken met de ontwikkelingsmaterialen die 
op taal gericht zijn. We stimuleren de ontluikende geletterdheid, waarbij kinderen 
ontdekken dat lezen en schrijven belangrijk is .  
 
Ook de rekenontwikkeling komt aan bod: de kinderen leren tellen, omgaan met 
hoeveelheden en er worden activiteiten uitgevoerd die een beroep doen op het 
wiskundig (logisch) denken.  
 
Spel is een heel belangrijke manier van leren in groep 1 en 2. Hier is dan ook dagelijks 
tijd en aandacht voor. Al spelend ontwikkelen de kinderen zich op allerlei gebieden.  
Al spelend en door kringgesprekken en andere activiteiten rondom het thema, 
ontwikkelen de kinderen zich ook op het gebied van de wereldoriëntatie. Binnen dit 
ontwikkelingsgebied wordt alleen verkeer volgens een methode aangeboden. Ook 
constructieve activiteiten zijn belangrijk binnen deze groepen. We denken dan aan het 
werken met blokken en constructiemateriaal, maar ook aan het knutselen. 
 
Ook voor de zintuiglijke en motorische ontwikkeling is er in groep 1 en 2 veel 
aandacht. Er worden dagelijks bewegingsactiviteiten aangeboden.  
 

  

13 
 



 

 
4.3. Sociale vaardigheden 

 
Op De Rank vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling erg belangrijk! Natuurlijk 
zijn we in de groep de hele week door bezig met de ontwikkeling van de sociale 
vaardigheden, maar daarnaast worden er ook wekelijks speciale lessen gegeven op dit 
gebied. 
Het hele team heeft de ‘Kanjertraining gevolgd en is daarmee gecertificeerd voor het 
geven van kanjerlessen. Wij zijn erg enthousiast over deze aanpak en hebben de 
Kanjertraining dan ook schoolbreed ingevoerd. In de eerst helft van het schooljaar 
wordt in iedere groep de Kanjertraining gegeven. 
Wij gebruiken voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden eveneens de methode 
‘Kinderen en hun sociale talenten’. Dit is een methode voor de ontwikkeling van sociale 
competentie. Om sociaal competent te kunnen functioneren heeft een kind sociale 
kennis, vaardigheden en houdingen nodig. Al deze onderdelen komen in deze methode 
aan bod. We vinden het erg belangrijk om snel en adequaat in te spelen op wat er leeft 
onder de kinderen. We gebruiken de methode dan ook niet altijd cursorisch, maar 
maken vaak specifieke leerstofkeuzes na gerichte observaties en na signalering via 
´Zien’, het leerlingvolgsysteem van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
4.4. Nederlandse taal  

 
Groep 1 en 2 
Met taalontwikkeling zijn we, zoals gezegd, in de groepen 1 en 2 regelmatig bezig. Er 
wordt veel met elkaar gesproken en de kinderen doen regelmatig taalspelletjes 
In groep 1 en 2 maken de kinderen ook al kennis met het schrijven en lezen. Er is ruime 
aandacht voor de ontluikende geletterdheid van de kinderen. Door betekenisvolle lees- 
en schrijfactiviteiten bevorderen we dat de kinderen plezier krijgen in en gemotiveerd 
worden voor het verwerven van de instrumentele vaardigheden van lezen en schrijven. 
Er wordt gebruik gemaakt van de methode Schrijfatelier voor voorbereidend schrijven 
en in groep 2 ook van de methode Novoskript. 
 
Groep 3 
Op onze school beginnen kinderen met het methodische leesonderwijs in groep 3. 
Daarvoor wordt de vernieuwde en zeer gestructureerde taalleesmethode “Veilig leren 
lezen” gebruikt. Er is veel aandacht voor differentiatie: naast de maan-leerlijn voor de 
gemiddelde leerling is er voor de kinderen die al kunnen lezen een zon-leerlijn, voor 
degenen die snelle vorderingen maken een raket-leerlijn en voor de kinderen die extra 
oefening nodig hebben een ster-leerlijn. De speelse en thematische  aanbieding van de 
woordjes en letters worden groepsgewijs aangeboden. Naast deze sfeervolle 
gezamenlijke leermomenten zijn er voor iedere leerlijn verwerkingsmaterialen die zijn 
afgestemd zijn op de leerbehoefte van respectievelijk de maan- zon-, raket- en 
sterkinderen. 
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Groep 4 t/m 8 
 
Snappet: tabletonderwijs  
De leerlingen van gr 4 tot gr 8 hebben ieder hun eigen tablet. Zij werken na een aantal 
vaste basisopdrachten per les, adaptief verder aan de lesdoelen. Zij doen dit bij de 
vakken spelling, rekenen, studievaardigheden en gedeeltelijk met taal. 
Via een dashboard kan de leerkracht direct feedback geven op het werk en adequaat 
hulp bieden. Iedere leerling kan na de basisopgaven op zijn eigen niveau verder werken. 
 
Vanaf groep 4 worden lezen en taal als aparte vakken onderwezen. Het technisch 
lezen, d.w.z. het precies kunnen lezen wat er staat, krijgt veel nadruk. Hierbij gebruiken 
we de methode Estafette en Connect. Tegelijk wordt veel aandacht geschonken aan het 
bevorderen van de leesbeleving. Daarnaast wordt in de bovenbouw ook begrijpend 
lezen aangeboden, waarbij de nadruk ligt op het tekstbegrip. In groep 5  t/m 8 
gebruiken we de methode ‘Lezen in beeld’. Maar we bieden de lesdoelen ook in andere 
vakken aan. Daarbij aansluitend wordt er in gr 7/8 gebruik gemaakt van de 
studievaardighedenmethode Blits. 
 
Bij ons taalonderwijs maken we gebruik van de methode “Taal Actief”, met daarin de 
onderdelen taal en spelling. Met behulp van deze methode kunnen we  aandacht geven 
aan alle belangrijke mondelinge en schriftelijke taalaspecten, in een goed evenwicht. 
Ook het creatief taalgebruik, zoals het kunnen maken van verhalen en gedichten vinden 
we belangrijk.  Het onderdeel spelling wordt door de leerlingen van gr 4-8 verwerkt op 
de digitale leeromgeving Snappet. 

 
In toenemende mate worden bovenstaande lees- en taalvaardigheden niet alleen 
methodisch aangeboden, maar ook binnen de context van het thematisch werken. 
Hierbij blijven we de opbouw, de leerdoelen en de toetsen van de methode volgen, 
maar zoeken we ons oefenmateriaal ook binnen de zinvolle context van het thema. Na 
ieder thema worden thematoetsen afgenomen met vragen over inzicht, kennis en 
woordenschat. 

 
Er is op De Rank ook ruime aandacht voor de schrijfvaardigheid. In het schooljaar 
2012/2013 hebben wij ons bezonnen op het onderwijs in schrijven en typen. Dit heeft 
geresulteerd in de aanschaf van een nieuwe methode voor het aanleren van typen in de 
bovenbouw, namelijk ‘Ticken’. Ter verbetering van ons schrijfonderwijs hebben wij de 
methode Novoskript aangeschaft. In groep 3 t/m 5 zullen we methodisch 
schrijfonderwijs geven. Vanaf groep 6 verschuift de aandacht naar (zelf)reflectie op het 
eigen schrijfwerk bij andere vakgebieden. 

 
4.5 Engelse taal 

 
Engels wordt steeds meer een belangrijk onderdeel van de basiseducatie. 
Daarom beginnen we al in groep 5 met Engelse lessen. Van groep 5 t/m groep 8 wordt 
dit vak wekelijks gegeven, zodat de kinderen zich de taal al behoorlijk eigen maken. We 
gebruiken hiervoor de methode “ The Team”, die ook goed gebruikt kan worden in 
combinatieklassen.  
GPO-WN breed is er een onderzoek gestart of het niveau Engels van het PO aansluit 
bij het VO. We houden de uitkomsten scherp in de gaten en passen ons onderwijs 
zonodig dit schooljaar nog aan. 

 
4.6. Rekenen / wiskunde 
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Op “De Rank” wordt de leerstof voor rekenen vanaf leerjaar 2015/16 aangeboden 
volgens de opbouw van de methode “Rekenrijk". Dit is een zgn. “realistische methode”, 
wat inhoudt dat de leerstof nauw aansluit bij de belevingswereld van kinderen. 
Realistisch rekenen wordt verder gekenmerkt door veel aandacht voor het inzichtelijk 
aanleren van oplossingsmethoden. Het gaat niet alleen om het goede antwoord, maar 
ook en vooral om het inzicht en het toepassen van de juiste strategie.  
De verwerking van rekensommen gebeurt voor de groepen 4 tot 8 met de digitale 
leeromgeving Snappet. Iedere leerling heeft zijn eigen tablet en kan na een vast aantal 
basissommen per les, adaptief verder rekenen aan de rekendoelen van de dag, en op 
vaste tijdstippen aan zijn eigen rekendoelen. 
Natuurlijk moeten de kinderen de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen, delen en het kunnen werken met verhoudingen, breuken en 
procenten) beheersen aan het eind van de basisschool. Dit oefenen van de 
basisvaardigheden kost veel tijd en aandacht. Daarom wordt er in alle groepen 
dagelijks gerekend. Dit gebeurt ook met de Snappet. 

 
4.7. Oriëntatie op mens en wereld 

 
De leerstof van de wereldoriëntatie en de kunstzinnige vorming bieden we thematisch 
aan, waarbij we uitgaan van de kerndoelen en de tussendoelen(te vinden op 
www.slo.nl) In ieder schooljaar werken we vijf periodes van zes weken lang over een 
thema. We volgen hierbij de structuur waarin alle thema’s van de kerndoelen in twee 
periodes van drie jaar langskomen. De onderbouw uitgezonderd, die werken 
voortdurend vanuit thema’s die aansluiten bij de beleving van de kinderen. Alle thema’s 
worden zowel in de onder-, midden- als bovenbouw bouwbreed aangeboden. We 
sluiten bij dit thematisch werken aan bij de beleving van het kind en stimuleren een 
onderzoekende houding.  

De doelen passend bij het thema worden aan de leerlingen van groep 5-8 van te voren 
bekendgemaakt. Zij verzamelen tijdens het thema bewijs voor het behalen van deze 
doelen. 

Leren samenwerken en gebruik maken van de verschillende talenten zijn erg belangrijk 
bij het thematisch werken. De kinderen passen het geleerde toe in een betekenisvolle 
situatie. We sluiten af met een presentatie aan elkaar. Twee keer per jaar houden we 
een inloopmiddag of -avond, als afsluiting van de schoolbrede thema’s. Op deze 
middag of avond kunnen alle kinderen hun werk ook vol trots aan de ouders 
presenteren. 
Naast de borging van het thematiseren, zijn wij ook bezig de kwaliteit hiervan te 
verbeteren. Zo  verdiepen we onze kennis over hoogbegaafdheid, onderzoekend leren 
en 21ste eeuwse vaardigheden. 

Seksuele vorming  
We geven op gestructureerde wijze aandacht aan de seksuele vorming. Hiervoor 
hebben we de christelijke methode ‘Wonderlijk gemaakt’, bestemd voor de groepen 1 
t/m 8.  
‘Wonderlijk gemaakt is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. Verwondering 
richting de Schepper, seksualiteit als mooie scheppingsgave van God, en Gods woord 
als uitgangspunt zijn belangrijke lijnen in de methode. Hierdoor wordt seksuele vorming 
ingebed in het geheel van christelijke opvoeding.  
Afgestemd op hun leeftijd krijgen de kinderen informatie over hun lichaam en 
seksualiteit als Schepping van God. In de bovenbouw is er aandacht voor lichamelijke 
veranderingen en normen en waarden. Ouders krijgen een boekje met de inhoud van de 
lessen, en worden van te voren geïnformeerd welke onderwerpen in welke week aan 
bod komen. 
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Uitgangspunten  
1. De prachtige manier waarop God mensen geschapen heeft, wekt tot verwondering. 
2. Vanuit de Bijbel zien we seksualiteit als gave van God binnen een duurzame 
huwelijksrelatie van man en vrouw. 
3. Seksuele ontwikkeling is onderdeel van de lichamelijke groei en totale ontwikkeling 
van kinderen en is daarom een vanzelfsprekend onderwerp. 
4. Begeleiding bij ontluikende seksualiteit vergt bijzondere aandacht en zorgvuldigheid, 
omdat ook emotionele aspecten een grote rol spelen. 
5. Zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen en weerbaar gedrag liggen aan de basis van 
gezonde relaties en seksualiteitsbeleving. 
6. Kinderen moet weerbaarheid geleerd worden om juist te kunnen handelen in 
bedreigende situaties. 
7. Het is nodig tegengeluid te bieden tegen het moderne levensgevoel van seks als 
consumptieartikel.  

Mens en samenleving 
De doelen die in de kerndoelen worden genoemd bij mens en samenleving, bereiken we 
door het inzetten van de methode voor sociale vaardigheden (zie 4.3) en door ons 
thematisch onderwijs.  
Een aandachtspunt is de kennis van Nederlandse samenleving en de diversiteit 
daarbinnen, de basiswaarden van de Nederlandse rechtsstaat en kennis van de 
staatsinrichting. Dit doen wij o.a. door in te spelen op actualiteiten, zoals verkiezingen, 
Prinsjesdag, Koninginnedag en 4 en 5 mei. Wij hanteren de leerlijnen en tussendoelen 
om doelgericht te werken aan het bereiken van de kerndoelen op dit gebied. 
We leveren onze eigen bijdrage aan de samenleving door nauwe contacten te 
onderhouden met onze bejaarde wijkbewoners. 

 
Natuur en techniek 
Wij werken hierin niet methodisch, maar thematisch, waarbij de leerlijnen onze richtlijn 
vormen. Wij zijn van mening dat kinderen juist op dit gebied niet allereerst uit boeken 
moeten leren, maar door handelend bezig te zijn. Aanvullende bronnen voor ons 
thematisch werk zijn: Schooltv, internet en informatieve boeken. 
Het goed omgaan met de schepping heeft onze voortdurende aandacht. We doen dan 
ook graag mee aan acties met betrekking tot recycling en andere activiteiten gericht op 
duurzaamheid. 

 
Ruimte 
In ons thematisch werken komen veel aspecten van de ruimtelijke ordening aan bod. 
We volgen hierbij de leerlijnen, met tussendoelen en einddoelen. 
Wij gebruiken het topografie-onderdeel van de aardrijkskundemethode ‘Geobas’ in de 
groepen 5 t/m 8. Topografie wordt in de groep behandeld en als huiswerk meegegeven 
aan de kinderen. Ook kan de topografie op de computer worden geoefend. Verder 
maken we op school gebruik van werkatlassen met opdrachten. 
 
Tijd 
We werken voornamelijk thematisch op het gebied van geschiedenis. Hierbij leren de 
leerlingen over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken uit de kerndoelen: 
jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; 
ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en 
stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer. Ook leren de 
kinderen de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Canon van de 
Nederlandse geschiedenis en kunnen die verbinden met de wereldgeschiedenis.   
Wij maken bij ons thematisch geschiedenisonderwijs  gebruik van de methode 
‘Geschiedenis anders’, die uitgaat van de meervoudige intelligentie. Andere bronnen die 
we regelmatig gebruiken zijn: School-TV (Vroeger en zo), internet en historische 
boeken, zowel informatieve als verhalende boeken.  
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4.8. Bewegingsonderwijs 

 
Groep 1 en 2 krijgen kleutergym in het speellokaal. Hierbij gaat het om 
bewegingslessen met behulp van toestellen en om spellessen. Er wordt ook regelmatig 
buiten gespeeld met speelgoed dat stimuleert tot beweging, samenspel en motorische 
ontwikkeling. 
Groep 3 t/m 8 gymt wekelijks in een van de gemeentelijke gymzalen, Beethovensingel 
11 of 13. Ook bij deze bewegingslessen is er zowel aandacht voor spel als voor 
gymlessen met toestellen, volgens de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. 

 
        4.9. Kunstzinnige oriëntatie en creatieve expressie 

 
De leergebieden die hiertoe behoren zijn: tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. 
Door een grote subsidiepot zijn we dit schooljaar in de gelegenheid meer kennis en 
expertise van buitenaf te gebruiken. Door middel van workshops en gastlessen zullen 
de kinderen veel in aanraking komen met deze vakken. Deze vakken dienen zowel als 
middel en als doel binnen de thema’s in alle groepen. 

 
      Visie 

Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige 
en culturele aspecten in hun leefwereld. Op De Rank verbinden we de kunstzinnige 
oriëntatie ook met onze christelijke identiteit. Onze Schepper is immers de grote 
Kunstenaar. Hij heeft het verlangen naar schoonheid in ons allen gelegd. Wij willen de 
kinderen helpen deze gave van Hem verder te ontwikkelen, zodat zij ook hierin als 
persoon tot volle bloei komen. Door ontwikkeling van kunstzinnige oriëntatie leren 
kinderen creatief te denken, wat niet alleen heel bevorderlijk is voor hun hele 
ontwikkeling, maar ook onmisbaar in de huidige samenleving. 
 
Kennis 
Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de 
(hedendaagse) kunstzinnige en culturele diversiteit. Kinderen leren zich aan de hand 
van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze 
luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. 
 
Waardering 
Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de waardering van 
leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Door het kijken 
naar kunst leren de kinderen iets over en krijgen ze waardering voor aspecten van ons 
cultureel erfgoed. 
Dit doen we door beeldmateriaal, maar ook door de leerlingen kennis te laten maken 
met de cultuur in hun eigen omgeving, zoals het bezoeken van het ‘Stedelijk Museum’ 
of het maken van een stadswandeling. 
 
Uitingsvorm 
Kunstzinnige expressie is voor kinderen een manier om zich te uiten. Dit doen ze door: 
- het onderzoeken van de beeldende mogelijkheden van diverse materialen aan de 
hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;  
- het maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken;  
- het leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het 
zingen;  
- te spelen en te bewegen.  
 
Samenhang 
Waar mogelijk wordt samenhang gezocht met andere leergebieden. Op De Rank 
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verbinden we de kunstzinnige vorming zoveel mogelijk met de oriëntatie op jezelf en de 
wereld door thematisch te werken. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend 
en betekenisvoller voor leerlingen.  
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Concreet 
Omdat wij dit op De Rank hele belangrijke ontwikkelingsgebieden vinden hebben we 
flink geïnvesteerd in dit ontwikkelingsgebied door de aanschaf van methoden en 
materialen. Ook is een van de leerkrachten geschoold tot Interne Cultuur Coördinator, 
waardoor ook het cultuuraanbod van de omgeving komend jaar voor ons meer 
toegankelijk is geworden. 
Voor muziek en drama is er gekozen voor de vernieuwde methode  ‘Moet je doen’. Het 
muziekonderwijs wordt daarnaast voor een deel ingevuld door de kinderen een schat 
aan geloofsliederen te leren. 
Tekenen en handvaardigheid vinden plaats binnen het thematisch onderwijs. We 
volgen hierbij, net als bij de wereldoriëntatie, de kerndoelen en de daarvan afgeleide 
leerlijnen en tussendoelen. 

 
       4.10. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
       Op De Rank wordt in toenemende mate en op steeds meer leergebieden de computer   

ingezet in het onderwijs. In analogie op de digitalisering van onze maatschappij is ook 
op  onze  school ICT steeds meer verweven in het onderwijs. 
De Snappet is daar een goed voorbeeld van, maar we beschikken ook over tientallen 
chromebooks. Alle leerlingen van groep 4-8 hebben een eigen email-account en kunnen 
zo in de cloud samenwerken met elkaar tijdens, taal en thema’s. 

 
4.11. Thematisch werken 

 
Betekenisvol leren 
Op het gebied van wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie werken we grotendeels 
thematisch. Anders dan bij de basisvaardigheden werken we voor deze leergebieden 
met leerlijnen en tussendoelen in plaats van een methodelijn te volgen.  
Door de leerstof thematisch aan te bieden leren de kinderen geen losstaande feiten, 
maar leren zij juist de samenhang te zien in de wereld om hun heen. De kinderen 
passen het geleerde toe in een betekenisvolle situatie, wat erg motiverend werkt. Leren 
samenwerken en gebruik maken van de verschillende talenten zijn erg belangrijk bij het 
thematiseren.  
 
Uitdagende leeromgeving 
Het is ons streven om de leeromgeving zo inrichten dat kinderen veel zelf kunnen 
ontdekken. De omgeving moet uitnodigen tot leren! De aandacht voor meervoudige 
intelligentie komt ook in de leeromgeving tot uitdrukking. Kinderen met verschillende 
leerstijlen moeten er op verschillende manieren aan het werk kunnen. Er zijn ruimtes om 
in groepjes te werken en plaatsen waar kinderen zich ongestoord kunnen concentreren 
op zelfstandige taken.  
We hebben de leeromgeving zo ingericht dat de kinderen de materialen die ze nodig 
hebben zelf kunnen pakken en ze zelf weer netjes opruimen. Zo dragen we samen zorg 
voor een overzichtelijke en prettige speel- en werkomgeving. 
 
Bewustwording eigen leerproces 
De leerling stuurt op aangeven van de leerkracht zijn eigen leer- en 
ontwikkelingsproces en kan zelf keuzes maken, plannen en zelfstandig met zijn leertaak 
bezig zijn. In het dragen van verantwoordelijkheid en het zelf mogen plannen zit een 
opbouw van groep 1 tot en met groep 8. In de onderbouwgroepen maken we hierbij 
gebruik van het kiesbord en in de bovenbouw van de weektaak. Bij themawerk 
verzamelen zij bewijs voor het behalen van de doelen van het thema. 
De leerkrachten voeren regelmatig coachingsgesprekken met elke leerling, waardoor 
zij hen bewust maken van de vooruitgang die zij boeken op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden. 
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De vorderingen worden zichtbaar door het bijhouden van een portfolio van ieder kind. 
Dit wordt ook gebruikt om de ouders te laten zien hoe het kind zich ontwikkelt.  
4.12. Handelingsgericht werken (HGW) op De Rank   

 
We kiezen ervoor om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind door het 
handelingsgericht werken. Hierbij worden kinderen met vergelijkbare 
onderwijsbehoeften geclusterd, zodat er in alle jaargroepen op drie groepen/niveaus 
wordt lesgegeven.  
We volgen de HGW-cyclus met daarin de volgende fasen: waarnemen, begrijpen, 
plannen en realiseren. We doorlopen de hele cyclus twee keer per jaar. Er zijn echter 
vier HGW-periodes, want we stellen de groepsplannen tussentijds bij als de resultaten 
daar aanleiding toe geven. 
 
Waarnemen 
We beginnen het schooljaar met waarnemen en maken daarbij gebruik de waarneming 
van de leerkracht van vorig jaar en de laatste toetsuitslagen. We willen ook graag de 
waarneming de ouders benutten , door tijdens de tien-minutengesprekken aan het 
begin van het jaar gericht informatie te vragen over hun kind. Al deze waarnemingen 
leggen we per leerling vast onder de noemers stimulerende en belemmerende factoren. 
De leerlingen van alle groepen mogen bij dit gesprek aanwezig zijn. 

Begrijpen 
In de volgende fase proberen we te begrijpen wat de kinderen op grond van onze 
waarneming  nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Deze onderwijsbehoefte 
omschrijven we per kind en per ontwikkeling-/leergebied.  
Inmiddels werken we met drie leergebieden en gaan we dit daarnaast uitbreiden op het 
sociaal-emotionele vlak. De leergebieden kunnen variëren per groep. Iedere leerkracht 
heeft gekozen voor de leergebieden waarop het tegemoetkomen aan verschillende 
onderwijsbehoeften het meest noodzakelijk is.  

 
Plannen 
Helaas is het praktisch gezien niet mogelijk om volledig te voldoen aan alle 
onderwijsbehoeften van ieder individueel kind. Daarom bekijken we in deze fase van 
HGW hoe we kinderen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte kunnen clusteren. Zo 
wordt de groep verdeeld in subgroepjes, die op verschillende wijze naar hetzelfde doel 
toewerken.  

Kregen in het verleden alleen de zorgleerlingen een handelingsplan, nu wordt er een 
plan gemaakt waarin alle kinderen van de groep zijn opgenomen. In dit groepsplan 
staat wat de werkwijze per subgroepje zal zijn. Alle ouders krijgen een exemplaar van 
dit groepsplan, met daarop aangegeven bij welke groep hun eigen kind is ingedeeld. 
 
Realiseren 
Daarna volgt de fase van de daadwerkelijk uitvoering van de plannen. Tijdens de fase 
van het realiseren komen we eigenlijk meteen al weer terecht komen in de eerste fase 
van HGW, het waarnemen. We observeren of we op deze manier echt tegemoet 
komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen. De grotere kinderen kunnen we dit 
ook zelf vragen en ook informatie van u als ouders is hierin van wezenlijk belang. Indien 
nodig zullen we de groepsplannen tussentijds aanpassen. De ouders van de betrokken 
kinderen zullen hiervan natuurlijk op de hoogte worden gesteld.  

Aan het eind van iedere HGW-periode wordt er met behulp van toetsen vastgesteld of 
de doelen zijn gehaald. 
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4.13. Onderwijsvernieuwing 

 
21ste eeuwse vaardigheden 
In ons thematisch werken sluiten we aan bij de beleving van het kind en stimuleren we 
een actieve, onderzoekende houding. Het komende schooljaar willen we ons daarnaast 
speciaal richten op het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden. Hiervoor hebben 
we vorig schooljaar teamtrainingen gevolg en zullen we dit schooljaar een vervolg aan 
geven 

 
Aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen 
Hoewel wij al jaren aandacht geven aan de meer- en hoogbegaafde kinderen zal dit 
ook komend schooljaar weer een speerpunt worden in onze onderwijsontwikkeling. In 
voorgaande jaren hebben wij het SIDI-protocol ingevoerd om te komen tot een betere 
signalering van hoogbegaafde leerlingen en hebben wij het onderwijsaanbod voor deze 
leerlingen uitgebreid. Ook hebben we het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn 
voor deze kinderen en het vastleggen van hun ontwikkeling in het portfolio verfijnd. Dit 
schooljaar willen de ontwikkelingen borgen door nauwkeurige analyse van de 
ontwikkeling van deze meerkunners. Voor meer informatie over dit onderwerp 
verwijzen we naar het Protocol Hoogbegaafdheid. 
Voor dit schooljaar staat de vervanging van SIDI op het programma. We zijn op zoek 
naar een soortgelijk leerlingvolgsyteem dat werkzaam is in de cloud. 
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      HOOFDSTUK 5  DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN  

 
       5.0. Passend onderwijs  

 
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs moet 
ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook 
kinderen die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of 
een kind mist juist uitdaging bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege 
een beperking of gedragsprobleem.  
Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school de taak 
krijgt om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra 
ondersteuning te geven. Bij  voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet anders 
kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Hoe dit concreet allemaal 
vorm gaat krijgen, zal gaandeweg dit proces meer duidelijk worden.  

 
Passend Onderwijs Noord-Kennemerland 
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is de nieuwe vorm waarin scholen 
gaan samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs PO 
Noord-Kennemerland is het samenwerkingsverband van alle basisscholen en alle 
speciale (basis)scholen in de regio Noord-Kennemerland. De samenvoeging van primair- 
en speciaal onderwijs past bij de uitgangspunten van passend onderwijs. Samen zoeken 
naar de beste oplossing; wat is de onderwijsbehoefte van de leerling, welke 
ondersteuning is er nodig, in welke vorm (arrangement) zou dat het beste kunnen? Het 
samenwerkingsverband wil scholen begeleiden zodat de school elk kind die 
ondersteuning en begeleiding kan bieden die het nodig heeft. Alles is erop gericht dat 
alle leerlingen zich zo soepel mogelijk en optimaal kunnen ontwikkelen. Voor ons als De 
Rank een grote verandering; de zorgorganisatie zoals we die binnen GPOWN hadden 
opgebouwd komt hiermee te vervallen.  Wij hebben een contactpersoon bij het 
samenwerkingsverband met wie we nauw samenwerken. De onderwijsexpert Gerard 
Steenhof begeleid ons bij besprekingen met school en ouders en brengt daarbij zijn 
expertise in. Ook ondersteunt hij ons bij het invullen van groeidocumenten voor 
leerlingen met een eigen leerlijn. Zie hiervoor 5.4. 

 
Passend onderwijs en ouders 
Passend onderwijs kan niet zonder intensieve samenwerking. Samenwerking tussen 
school en samenwerkingsverband. En zeker de samenwerking tussen school en ouders. 
Ouders worden gezien als pedagogische partners van de school. Ouders zijn immers de 
“natuurlijke partners” in de ontwikkeling van kinderen.  

 
Passend onderwijs en arrangeren 
Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de 
uitgangspunten van handelingsgericht werken en arrangeren. Dit betekent kort gezegd: 
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken 
naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. De samenwerking en 
afstemming met ouders en andere deskundigen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

 
Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste informatie over de 
landelijke ontwikkelingen.  
Kijk op http://www.swvponoord-kennemerland.nl voor informatie over het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Kennemerland. Adres Hertog 
Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar. 
Het bevoegd gezag van GPO-WN is aangesloten bij, in totaal, 22 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. 
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        5.1. Algemene zorg 
 

Zorg verlenen aan de leerlingen zien we als een opdracht. Ieder kind moet zich thuis 
kunnen voelen op school. De toerusting tot de levenstaak is niet alleen een cognitief 
gebeuren. Wanneer kinderen zich moeizaam ontwikkelen door leer- en/of 
gedragsproblemen, willen we dat goed voor ogen houden. Optimale zorg kan echter 
nooit maximale zorg inhouden. Het is soms noodzakelijk om leerlingen door te 
verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs. Door het nemen van onderwijskundige en 
pedagogische  maatregelen proberen we onze zorg steeds te vergroten. Aan kinderen 
die moeite hebben met het leren en/of hun gedrag wordt extra aandacht besteed, 
evenals aan juist begaafde kinderen die gestimuleerd moeten worden door extra 
verrijkingsstof. 

Op onze school werkt een Intern Begeleider. 
Verder beschikt de school over een orthotheek en wordt er acht keer per jaar een 
zorgvergadering gehouden. In vier van deze zorgvergadering worden de leerresultaten 
van de groepen geëvalueerd en besproken. Tijdens twee vergaderingen bespreken we 
het sociaal emotioneel welbevinden van onze leerlingen. De overige vergaderingen 
worden gevuld met het bespreken van de overgang ( mei/juni) en het op teamniveau 
bespreken van een voorlopig schooladvies voor de leerlingen in groep 7/8. 

 
        5.2. Zorg voor het jonge kind 
 

De zorg voor het jonge kind is een bijzonder aandachtspunt. In onze didactische aanpak 
ligt de nadruk sterk op het zelf verkennend en ontdekkend bezig zijn door leerlingen. De 
rol van de leerkracht wordt daarbij minder direct sturend en aangevend en meer 
stimulerend en uitdagend en zorgend voor een leeromgeving die veel stimulansen 
bevat. 
We streven naar niet te grote groepen in de onderbouw. De middelen van de 
groepsverkleining worden hiervoor ingezet. Door zowel aandacht te geven aan de 
onderwijskundige aanpak als aan de verkleining van de groepen, neemt de kwaliteit 
van het onderwijs in de onderbouw toe. Er kan door de leerkrachten meer aandacht 
geschonken worden aan het individuele kind. Zo wordt er dus inhoud gegeven aan 
onderwijs op maat! Voor het doorstromen van de ‘najaarsleerlingen’ (leerlingen geboren 
in de maanden september- januari) is er een protocol ontwikkeld waarin omschreven 
staat hoe de school tot een weloverwogen beslissing kan komen voor het al dan niet 
doorstromen van deze leerlingen naar een hogere groep. Centraal in het protocol staat 
de ontwikkeling van iedere individuele leerling en niet de kalenderleeftijd.  

 
        5.3. Preventieve zorg. 

 
Preventieve zorg houdt in, dat de school voorwaarden schept en in praktijk brengt om 
de zorg in het onderwijssysteem te integreren. Een aantal voorwaarden vinden wij van 
groot belang, nl:  

● Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten t.a.v. het   
pedagogisch klimaat (SWPBS), klassenmanagement en attitudevorming; 
stimuleren van eigenaarschap bij de leerlingen 

● Blijvende aandacht t.a.v. het signaleren en analyseren  
van (specifieke) onderwijsbehoeften en het opstellen van groepsplannen 
door de  leerkrachten; 

● Het stellen van haalbare maar ook ambitieuze doelen op leerling-,groeps-  
en schoolniveau om opbrengsten te verhogen; 

● Intern overleg over leerlingen en groepen d.m.v. IB groepsgesprekken en 
besprekingen op   zorgvergaderingen;  
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● Het creëren van een goed pedagogisch klimaat middels de pijlers en principes van                         
PBS; 

● Deskundigheidsbevordering en verdere implementatie van een nieuw sociaal 
emotioneel volgsysteem ( ZIEN!) 

● Registratie van de ontwikkeling van leerlingen, bij de onderbouw door middel van 
het voor ons nieuwe instrument Leerlijnen Jonge Kind; 

● Het gebruik maken van het Leerling- en Onderwijs Volg Systeem en het 
schoolbreed volgen van het dyslexieprotocol.  

● Het borgen van de stappen van het SIDI protocol; 
● Werken aan een passend onderwijsaanbod en het ontwikkelen van een leerlijn voor 

onze meerkunners; 
● Een goed toegankelijke orthotheek;  
● Uit onderzoek door ons team zijn aanbevelingen gekomen om begrijpend lezen 

meer in andere vakken te laten terugkomen.  
● We ontwikkelen onze onderzoekende houding door onderzoeksteams in te stellen. 

In plaats van directe aannames te doen werken we met een uitgesteld oordeel, 
proberen we problematiek aan te vliegen door het stellen van concrete 
onderzoeksvragen.   

 
5.4. Speciale zorg 

 
Ieder kind krijgt voor zover mogelijk de zorg die het nodig heeft. De groepsleerkracht 
doet samen met de interne begeleider nader onderzoek om te kijken welke 
onderwijsbehoeften specifieke leerlingen hebben om de gestelde leerdoelen te kunnen 
behalen. Aan de hand van deze onderwijsbehoeften wordt de leerling geclusterd met 
andere leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. In het groepsplan komt te 
staan welke zorg ieder subgroepje krijgt om het onderwijs zo optimaal mogelijk te 
kunnen volgen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de leerling extra oefentijd krijgt, met 
andere materialen werkt, of verlengde instructie van de leerkracht krijgt.  Tijdens de 
uitvoering van het groepsplan wordt het verloop bijgehouden en waar nodig wordt het 
plan bijgesteld. De loopperiode van deze groepsplannen zijn vooraf en schoolbreed 
afgesproken. 
 
Als ouder krijgt u inzage in het groepsplan en kunt u met uw vragen altijd bij de 
groepsleerkracht terecht. Natuurlijk is het belangrijk dat er bij extra zorg veel 
gecommuniceerd wordt. Dat vraagt om een open houding van zowel leerkracht als 
ouders. Communicatie is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
Wanneer er zorgen blijven bestaan of de hulp blijvend onvoldoende effect heeft, kan 
een leerling worden besproken binnen het zorgteam van de school. Het zorgteam 
bestaat uit directie, Intern Begeleider en de leerkracht van het kind. Indien nodig, 
worden ook andere betrokkenen uitgenodigd. Als ouders wordt u altijd op de hoogte 
gebracht wanneer uw kind besproken wordt binnen het zorgteam. Het kan ook 
gebeuren, dat u hiervoor wordt uitgenodigd.  

 
In de orthotheek hebben we diverse materialen staan die ondersteuning geven aan de 
leerkrachten. Incidenteel komen we tot de conclusie dat alle extra hulp onvoldoende 
effect heeft gehad. Dan kan het voorkomen dat het kind op een of meerdere gebieden 
onvoldoende groei haalt op dat gebied, en dus niet het eindniveau van de basisschool 
kan halen. We spreken dan van individuele leerlijnen. Voor deze leerlingen stellen we 
een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat beschreven wat we als school, met onze 
mogelijkheden en beperkingen, met de genoemde leerling willen bereiken. Door op 
voorhand het eind- en uitstroomniveau te bepalen waar we naar streven, voorkomen 
we dat een leerling onderpresteert. Het biedt ons tevens de kans doelgericht te werken 
en beredeneerde keuzes te maken in de leerlijnen en leerstofaanbod. Bij het opstellen 
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van een ontwikkelingsperspectief is altijd een extern deskundige betrokken. Uiteraard 
gaat dit in overleg met de ouders.  
 
Vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs kan er hulp worden gevraagd 
wanneer er vragen of zorgen blijven bestaan rondom de ontwikkeling van een leerling. 
Een medewerker van het SWV neemt dan deel aan het zorgteam en aan de hand van 
het zogenaamde groeidocument worden de gegevens en vragen helder in kaart 
gebracht. Op deze manier wordt duidelijk welke doelen we nastreven en wat er nodig is 
om deze doelen te realiseren. Het groeidocument is een van de belangrijkste 
onderdelen bij het aanvragen van een arrangement.  
Ook kunnen we een beroep op het zorgloket doen als er een kind onderzocht moet 
worden door een psycholoog of orthopedagoog. Naar aanleiding van de testresultaten 
wordt dan besproken wat de mogelijkheden zijn in het basisonderwijs. Vaak rollen er 
heel concrete handelingsadviezen uit de onderzoeksrapportage waar we op school snel 
mee aan de slag kunnen. Onderzoeksverslagen worden ook altijd nabesproken in een 
gesprek met ouders en school.  
 
5.5. PCL 

 
Wanneer aan een kind geen optimale zorg meer verleend kan worden is er de 
mogelijkheid het kind door te verwijzen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO). 
Volgens de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) heeft de Permanente Commissie 
Leerlingenzorg (PCL) de taak om de toelaatbaarheid van een kind tot het SBO te 
regelen. 
Na een aanmelding door of namens de ouders wordt op basis van een onderwijskundig                           
rapport besloten of een kind kan worden toegelaten. Bij voorkeur gaat dit in overleg                           
met de school. 
De PCL is verplicht een door ouders overgelegd deskundigenadvies of de zgn. nadere                         
informatie in haar besluitvorming te betrekken.  
  
5.6. Zorgverbreding 

 
Onze visie op de zorgverbreding valt als volgt kort te typeren: 

● de leerkracht staat centraal: hij realiseert (preventieve) zorg en werkt planmatig; 
● onze basisschool biedt leraren een infrastructuur voor ondersteuning; 
     deze kenmerkt zich door een open communicatie en een open houding naar de 

kinderen toe  
● individualisering en differentiatie zullen nodig zijn om zo veel mogelijk rekening te 

houden met de individuele verschillen van de leerlingen; wij kijken daarom goed 
naar onze leerlingen om de onderwijsbehoeften van ieder kind te kunnen vast 
stellen.   

     Hierbij  betrekken we ook de ouders, zij zijn immers dè deskundigen van hun kind.  
 

5.7. Signalering- en diagnose-instrumenten 
 

Op school werken we met een toetskalender waarop staat aangegeven welke toets op 
welk moment wordt afgenomen. We hebben er voor gekozen selectief gebruik te 
maken van het CITO Leerling- en Onderwijs Volg Systeem, naast de toetsen van de 
methoden die we op onze school gebruiken. 
 
Als de toetsen zijn afgenomen wordt de groepsanalyse tijdens een zorgvergadering 
over opbrengsten besproken. De individuele analyses bespreekt de leerkracht met de 
Intern Begeleider. N.a.v. deze bespreking worden er nieuwe doelen gesteld voor de 
komende periode. Dit gebeurt op zowel groep- als leerling-niveau. In het zorgteam 
worden de schoolopbrengsten besproken en worden er doelen gesteld op 
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schoolniveau. Met het stellen van haalbare maar ambitieuze doelen willen we werken 
aan de kwaliteit van ons onderwijs.  
 
We nemen de volgende LOVS toetsen af op onze school: 
 
groep 1/2 Rekenen voor kleuters 
groep 1/2 Taal voor kleuters 
groep 1/8   Sociale emotioneel Observatiesysteem Zien! 
groep 3/8  Technisch Lezen ( alle leerlingen) 
groep 3/8 AVI (lezen; alleen bij risicoleerlingen en/ of twijfel) 
groep 3/8  Drie Minuten Toets (lezen; alle leerlingen) 
groep 3/8 Rekenen en Wiskunde 
groep 3/8 Spellingvaardigheid 
groep 3/8 Begrijpend lezen 
groep 3/8 Woordenschat 
 
Het dyslexieprotocol volgen we vanaf groep 2 tot groep 4 voor alle leerlingen. Vanaf 
groep 5 tot 8 nemen we de toetsen af bij risicoleerlingen en bij twijfel.  
 
Tevens nemen we in mei/juni voor groep 7 de CITO Entreetoets af en groep 8 in April 
de CITO-eindtoets.  

 
        5.8. Voorzieningen voor teruggeplaatste kinderen  
 

Het komt wel eens voor dat er kinderen worden teruggeplaatst vanuit het speciaal 
(basis)onderwijs. Wanneer dit zich voordoet worden in overleg met de school voor 
speciaal (basis)onderwijs waar het kind vandaan komt, een stappenplan afgesproken 
om tot gefaseerde terugplaatsing te komen.  

 
        5.9. Beoogde resultaten voor de komende jaren 

 
Kwantitatieve effecten 
We streven er naar om de speciale hulp binnen de groep te laten toenemen en de hulp 
buiten de klas te laten afnemen. We willen uitdrukkelijk open staan voor het verbreden 
van de zorg op onze school. Dit betekent dat we in het belang van het kind er alles aan 
zullen doen om een doorverwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs tot het minimum 
te beperken. Dit mag echter naar onze mening niet ten koste van het kind gaan. 

 
Kwalitatieve effecten 
Als team maken zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met de vertaalslag naar het                             
handelingsgericht werken en bekwamen we ons zelf in het opstellen en uitvoeren van                         
groepsplannen. Binnen teamvergaderingen is dit een terugkerend punt. 
Een aandachtspunt hierin is voor ons hierin de evaluatie op leerling-niveau. Hier hebben 
we ons afgelopen schooljaar op gefocust en hierin willen we ons verder bekwamen. 
Het handelingsgericht werken willen we verder uitbouwen door ons bewust te richten 
op alle zeven uitgangspunten.  
Ook willen we werken aan een opbrengstgerichte cultuur. Dit houdt in dat we ons 
focussen op leeropbrengsten en ons laten sturen door deze metingen. 
Opbrengstgericht werken doen we via een vaste cyclus van opeenvolgende stappen: 
het stellen van doelen, het specifiek inrichten van het onderwijsprogramma en – proces, 
meten van de opbrengsten, analyseren en interpreteren, bijstellen van 
instructie/programma/doelen. Deze cyclus doorlopen we als team vier keer per jaar.  
Zowel voor de eindopbrengsten als de tussenresultaten willen we het komende jaar 
doelen stellen waar we ons onderwijs mee zullen evalueren. Deze doelen stellen we 
hoog! 
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Pedagogisch klimaat 
Hoewel deze voorwaarde algemeen van aard is, kan het ook toegespitst worden het 
onderdeel zorg. Door de zelfstandigheid van alle leerlingen te vergroten wordt tijd 
verkregen voor extra hulp in de klas voor leerlingen die extra instructietijd nodig 
hebben. We proberen hier door organisatorische maatregelen nog meer vorm aan te 
geven. De leermiddelen en hulpmiddelen stellen we zo op, dat de kinderen ze 
zelfstandig kunnen pakken. Voor de concentratiezwakke leerlingen proberen we door 
inrichtingsmaatregelen, zoals het vormen van een aparte werkhoek, een goede 
leeromgeving te creëren. In het schooljaar 2013-2014 heeft het  team nascholing 
gevolgd op het thema gedrag. Ook zal er een PBS-coach worden opgeleid. Schooljaar 
2014-2015 zijn de pijlers van PBS verder uitgebouwd en is er schoolbreed gewerkt 
aan gedragsverwachtingen in alle gezamenlijke ruimtes.  Dit schooljaar zorgen we voor 
een borging van deze aanpak. 

 
        5.10. Coördinatie van de zorg 
 
       De Interne Begeleiding 

De taak van de Intern Begeleider bestaat uit het coördineren van alle zaken rond de 
zorgverbreding in de school. De Intern Begeleider onderhoudt contacten met het SWV 
Passend Onderwijs en coacht de onderwijsgevenden bij het verlenen van zorg aan de 
kinderen.   
Wanneer er meer duidelijkheid gewenst is over de onderwijsbehoeften van een 
individuele leerling, kan de IB’er zich bezig houden met observaties, toetsen, adviezen 
en leerkrachtbegeleiding. Deze leerkrachtbegeleiding richt zich ook op 
deskundigheidsbevordering rond het opstellen van groepsplannen en plannen voor 
individuele leerlijnen.  
 

 
 
         5.11. Toelating zorgleerlingen  
 

Wanneer bij de school leerlingen worden aangemeld met een ontwikkeling-, 
leer- en/of gedragsprobleem, spelen bij de beslissing om het betreffende kind wel of 
niet toe te laten de volgende punten een rol: 

● aanwezigheid van deskundigheid m.b.t. het probleem binnen het team; 
● deskundigheid groepsleerkracht; 
● mogelijkheid tot interne ondersteuning (bijv. onderwijsassistent) 
● mogelijkheid externe ondersteuning door onderwijsexpert verbonden aan het 

SWV Passend Onderwijs 
● mogelijkheid noodzakelijke gebouwaanpassingen; 
● groepsgrootte en - samenstelling 
● advies voorschoolse begeleiding (medisch kinderdagverblijf e.a.). 
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HOOFDSTUK 6  SCHOOLRESULTATEN  
 
Om inzicht te geven in de schoolresultaten wordt gewerkt met het CITO- 
leerlingvolgsysteem. Naast de CITO-eindtoets in groep 8, wordt medio groep 7 de 
CITO-Entree toets afgenomen.  
In het volgende overzicht kunt u de behaalde CITO Eindtoetsresultaten zien van de 
afgelopen drie jaar. Naast de behaalde schoolscore ziet u ook het landelijk gemiddelde en 
het gemiddelde dat gehaald wordt op scholen met een soortgelijke leerling-populatie 
( schoolgroep).  
 
Overzicht CITO Eindtoets scores 
Schoo 
ljaar 

Schoolscore Landelijk gemiddelde Gemiddelde Schoolgroep 

2013- 
2014 

533,9  534,4  537,1 

2014- 
2015 

537,4  534,8  537,1 

2015- 
2016 

539,2  534,6  537,1 

2016- 
2017 

537,1  534,7  537,1 

 
 
Hieronder worden de uitstroomgegevens vermeld vanaf cursusjaar 2008-2009. De hier 
geplaatste informatie geeft een beeld, maar is niet volledig.  
 
Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs 
Schooljaar Totaal 

aantal 
leerlingen 

Schoolkeuze 
VSO/ 
OPDC 

LWOO VMBO VMBO/HAVO HAVO/VWO 
(GYMN.) 

2010- 
2011 

5   1 1 3 

2011- 
2012 

16  1 2 4 9 

2012- 
2013 

10  1 2 3 5 

2013- 
2014 

9  1 2 3 3 

2014- 
2015 

19 2  4 1 12 

2015- 
2016 

19      4    15 

2016- 
2017 

10      2    8 
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HOOFDSTUK 7  ACTIVITEITEN VAN DE SCHOOL 
 
7.1. Weekopening 
 
In de regel wordt er om de week begonnen met een gezamenlijke weekopeningen per 

bouw. 
Alle kinderen en leerkrachten komen dan bijeen in een van de klaslokalen van de onder-,  
midden- en bovenbouw. Het lied van de week wordt gezongen. Verder wordt er 

gezamenlijk  
gebeden, een verhaal bij het Bijbelse jaarthema verteld en veel gezongen. Ouders zijn hierbij  
steeds van harte welkom.  
Voor de specifieke invulling /liedlijst per schooljaar wordt u verwezen naar de Infogids. 

 
7.2. Vieringen 
 
Op De Rank kennen we twee soorten vieringen.  
In de eerste plaats de christelijke feestdagen waarop de heilsfeiten worden herdacht. We  
vieren dit schoolbreed. Eens per jaar is er ook een viering die in de kerk wordt gehouden en  
waarbij ook alle ouders worden uitgenodigd. Dit wordt zoveel mogelijk afgewisseld: het ene  
jaar een kerstviering in de kerk, het jaar erna viering van Goede Vrijdag en Pasen en het  
derde jaar een Pinksterviering.  
Daarnaast zijn er de “gewone feesten”. Verjaardagen van leerkrachten en Sint Nicolaas. Ook  
deze krijgen de nodige aandacht. Gezelligheid, saamhorigheid en feestelijke ontspanning  
zijn hierbij kernwoorden. Dergelijke feesten maken een wezenlijk onderdeel uit van het  
klimaat op onze school. 
 
7.3. Excursies, schoolreisjes, sport 
 
Regelmatig worden excursies georganiseerd, veelal rond een thema of een culturele  
activiteit. Ieder jaar hebben we een schoolreisje en doen we mee aan de avondvierdaagse.  
Ook streven we ernaar ieder jaar een sportdag te organiseren. 
Groep 8 gaat jaarlijks op schoolkamp. 
Veel van deze activiteiten worden georganiseerd door of met hulp van de  
activiteitencommissie en/of  zgn. “klassenouders”. 
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HOOFDSTUK 8  OUDERS EN SCHOOL 
 
8.1. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
 
Voor de school is daadwerkelijke betrokkenheid van de ouders van groot belang. We  
werken in het besef dat de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun  
kinderen. 
Goede contacten tussen ouders en school is voor die opvoeding van groot belang.  
Door goede en open contacten ontstaat wederzijds vertrouwen. Dat heeft zeker uitstraling  
naar de leerlingen van onze school. Het bevordert het pedagogisch klimaat en de eenheid  
tussen school, gezin en kerk. Daarbij hoeft kritiek, mits die opbouwend is, niet vermeden  
worden. Opvoeden doen we immers samen. Om deze samenwerking te versterken zijn we  
in het vorige schooljaar een project gestart samen met ouders en team:  
ouderbetrokkenheid 3.0. Door samen te onderzoeken waar communicatie kan verbeteren  
vanuit beide kanten, ontdekken we waar we samen verder in kunnen ontwikkelen. Dit  
schooljaar is dit project afgerond. Een zichtbaar uitvloeisel is de ouder-team-denktank. In  
een aantal bijeenkomsten per schooljaar kunnen we met elkaar input op ieder gebied  
behandelen; zo maken we ons gezamenlijk sterk voor beter onderwijs. U kunt zich voor dit  
platform opgeven. Meer info te vinden op CPS.nl 

 
8.2. Informatievoorziening 
 

 Digiduif  
 Op school maken we gebruik van een digitaal communicatiesysteem: Digiduif.  
 Het versturen van informatie vanuit school en het plannen van gespreksavonden lopen via 
 dit systeem.  
 
Uitloper en nieuwsbrief 
Via de digitale nieuwsbrief: ‘de Uitloper’ worden de ouders geïnformeerd over allerlei zaken  
die de school betreffen. De leerkrachten vertellen regelmatig iets over het reilen en zeilen in de  
groep. De Uitloper verschijnt eens in de vier weken. Tussentijds ontvangen de ouders een  
nieuwsbrief.  
 
De schoolkrant 
De schoolkrant verschijnt eenmaal per jaar voor de zomervakantie. In deze krant wordt o.a.  
algemeen nieuws, artikelen uit tijdschriften, leerlingenwerk opgenomen. Eventueel worden  
ook de beleidsontwikkelingen nader toegelicht. Verder is er een themakrant die eens per jaar  
door de leerlingen gemaakt wordt. 
 
Infoavond 
Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden. Er wordt dan  
informatie gegeven over plannen ten aanzien van het onderwijs en de zorg aan leerlingen  
voor dat specifieke seizoen. Ook wordt er per groep uitgelegd wat er in de groep gebeurt. 
 
Ouderavond 
Minimaal twee maal per jaar organiseert de school ouderavonden. Dit kunnen informatieve  
avonden zijn, waarop nieuwe schoolontwikkelingen, nieuwe methodes e.d. besproken  
worden. Soms ook kan de avond gewijd worden aan de bespreking van de gang van zaken  
binnen een groep of aan een bepaald thema (bijvoorbeeld opvoeding). 
 
Portfolio 
Tweemaal per jaar worden de ouders via een “portfolio” op de hoogte gesteld van de  
leervorderingen van hun kind(eren). In deze portfolio worden naast  de resultaten en  
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   beoordelingen op basis van toetsgegevens ook  de ontwikkelingen van kinderen zichtbaar 
gemaakt aan de hand van eigen werk, foto’s en (gesprek) verslagen. 
Ook wordt de sociaal emotionele ontwikkeling in beeld gebracht door middel van 
scorelijsten(midden- en bovenbouw)of een korte beschrijving(onderbouw) 
 

   Na de portfolio’s worden er zgn. tien-minuten-gesprekken georganiseerd, waarvoor ouders 
kunnen worden uitgenodigd voor een toelichting op het rapport. 

Inloopavond of middag / open lesmorgens 
Jaarlijks zijn er twee schoolbrede thema’s van ongeveer 6 weken. Als afsluiting van zo’n 

thema  
wordt er een “inloopmiddag of -avond” oftewel “kijkavond” georganiseerd voor ouders en  
kinderen. Daarnaast zal er komend jaar gestart worden met een open lesmorgen die  
gekoppeld is aan de informatieavond voor nieuwe ouders. 
 
Spreekavond 
Naast de tien-minutengesprekken zijn er nog drie andere spreekavonden. De data worden  
gepubliceerd in de Infogids en in de Uitloper. De groepsleerkrachten zijn dan in de regel  
gedurende een half uur  te spreken voor ouders.  
De ontwikkeling, de vorderingen, het gedrag en het welbevinden van de betreffende  
leerlingen kan dan besproken worden. Ouders kunnen voor die spreekavond een afspraak  
maken. Soms neemt de groepsleerkracht het initiatief voor een gesprek. 
Gelet op de diversiteit van wensen van ouders willen we begin van het nieuwe schooljaar met  
ouders komen tot een gespreksarrangement. Hierin worden duur en frequentie van de  
voortgangsgesprekken vooraf individueel gepland. 
Dit is een onderdeel dat wordt opgepakt in het project ouderbetrokkenheid, zie 8.1. 

 
Ouderbezoek 
De juf van groep 1 bezoekt de ouders van wie het kind voor het eerst op school komt. In de 
volgende groepen bestaat de mogelijkheid om bezoek te krijgen van de leerkracht indien de 
leerkracht dit in het belang van de ontwikkeling van uw kind acht. Heeft u zelf behoefte aan 
een ouderbezoek dan kunt u een afspraak maken met de betreffende leerkracht. 
 
8.3. Ouders in school 

 
Ouders helpen ook regelmatig op school. Activiteiten waarbij ouders zeer gewaardeerde hulp 
verlenen, zijn o.a.: 
● eten in groep 1, 2 
● pleinwacht 
● schoonmaak van de school 
● excursies 
● schoolreisjes 
 
Er functioneert een activiteitencommissie, die een aantal activiteiten voor de school regelt. 
Naast enkele ouders maakt een teamlid deel uit van die commissie. 
Als u als ouders iets wilt doen dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw zoon of 
dochter.  

 
8.4. Pleinwachtregeling 

 
De Rank regelt het overblijven volgens de criteria die de overheid stelt. De groepen 0-1-2 
eten onder begeleiding van een ouder. De groepen 3-8 eten onder begeleiding van een 
leerkracht. Rond 12.15 uur gaan de leerlingen naar buiten. In de pauze is er een 
dagverantwoordelijke aanwezig, die verantwoordelijk is voor de pauze. Hij/zij krijgt 
ondersteuning van een aantal ouders 
Zie bijlage 2: pleinwachtregeling De Rank 
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8.5. Medezeggenschapsraden 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die een 
overkoepelend karakter hebben. Een greep uit de zaken die voor alle scholen gelden en waar 
een instemming- of adviesrecht op van toepassing is: beleid en besluiten op het gebied van 
formatie, verlofregeling, klachtenregeling, grondslag van de school principebesluit, 
samenwerking principebesluit etc. 

 
Medezeggenschapsraad De Rank 
De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich nu voornamelijk bezig met zaken die 
betrekking hebben op de lokale school. Beleid en besluiten op het gebied van organisatie 
van de school, aanstelling en ontslag van schoolleiding, taakverdeling/taakbelasting, budget 
ouderbijdrage, schoolplan etc. De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een 
oudergeleding.  

 
8.6. Ouderbijdrage 
 
De Rank kent een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is een bijdrage die door het  
schoolbestuur gevraagd wordt t.b.v. schoolactiviteiten voor de leerlingen. Daarbij valt te 
denken aan projecten, excursies, het schoolreisje, het schoolkamp, allerlei vieringen binnen  
de school, Sinterklaasfeest, afscheidsavond groep 8 en sportactiviteiten. 
Omdat de kosten zoveel mogelijk beperkt worden, vraagt de school daarnaast regelmatig  
uw hulp voor begeleiding en vervoer. 
 
Door de ouderbijdrage is de school in staat die extra’s te organiseren die belangrijk zijn voor 
de ontwikkeling van het kind en niet uit andere bron gefinancierd kunnen worden. 
De genoemde activiteiten versterken de saamhorigheid, dragen bij aan gezelligheid op 
school en spelen een rol in de vorming van het kind.  
 
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017/2-2018 voorlopig als volgt vastgesteld: voor 
één kind wordt een bijdrage gevraagd van € 60,- per schooljaar; voor twee kinderen € 110,-; 
voor drie kinderen € 165,-; voor vier of meer kinderen € 220,-. In verband met de financiële 
verslaglegging per kalenderjaar, zal de definitieve hoogte van het ouderbijdrage voor het 
volgende jaar in oktober vastgesteld worden. 
De begroting van de ouderbijdrage wordt jaarlijks aan de ouders verstrekt nadat de MR 
hiermee ingestemd heeft.  
 
8.7. Verzuimregeling 
 
Er bestaan twee vormen verzuim: geoorloofd en ongeoorloofd. Onder de eerste vorm vallen: 
bezoek arts en bijzonder verlof. Deze dienen ruim van te voren aangevraagd te worden, via 
mail of telefoon. Voor speciaal familieverlof bestaat een aanvraagformulier. Deze is op 
school beschikbaar. Ziekte kan ‘s morgens telefonisch of mondeling gemeld worden door 
ouder/verzorger. Melden door broer of zus is niet gewenst.  
Het ongeoorloofde verzuim zoals bijvoorbeeld extra vakantiedagen, wordt gemeld bij de 
onderwijsinspectie. Maar ook veelvuldig te laat komen zijn we verplicht te melden.     
  
8.8. Regels voor verwijdering 
 
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een leerling tijdelijk (schorsing) of permanent 
van school verwijderd wordt. Over verwijdering wordt beslist door de directie in overleg met 
het bevoegd gezag.  
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Hiervoor is een protocol opgesteld. Het protocol ligt op school ter inzage en is als bijlage aan 
deze gids toegevoegd. 

 
 
HOOFDSTUK 9  VEILIGHEID 
 
9.1. Algemeen 
 
Kinderen moeten zich niet alleen veilig voelen op school in een positief pedagogisch klimaat, 
ze behoren ook fysiek veilig te zijn. De fysieke veiligheid van leerlingen en personeel is dan 
ook een aandachtspunt op onze school. In dat kader zijn verschillende maatregelen 
getroffen. 
In het dagelijkse schoolleven is het scheppen van veilige situaties een normale zaak. 
Niet altijd echter zijn ongelukjes te voorkomen. Daarom zijn er op school verschillende 
EHBO-trommels aanwezig. Er wordt naar gestreefd het personeel goed met de aanwezige 
verbandmiddelen te laten omgaan. Het is de bedoeling ieder jaar twee teamleden een 
BHV-diploma te laten behalen en dit diploma door het volgen van herhalingslessen 
up-to-date en geldig te doen blijven. 
Voor eventuele alarmering in de gymzaal, waar geen telefoon is, beschikt de school over een 
mobiel telefoontoestel. 
 
9.2. Gedragscode 
 
Om de veiligheid van de kinderen in de schoolsituatie te waarborgen is een gedragscode  
voor het personeel ontwikkeld. Deze code ligt voor u op school ter inzage. 
 
9.3. ARBO 

 
In het kader van de ARBO-wetgeving is voorgaande schooljaar een scan uitgevoerd. Naar 
aanleiding van de uitkomsten hiervan worden noodzakelijke acties op korte en lange termijn 
conform een plan van aanpak uitgevoerd. 
 
Bij vernieuwingen aan het gebouw, in het kader van onderhoud, en bij de aanschaf van 
meubilair en apparatuur, wordt steeds getracht de ARBO-regels toe te passen. 
 
9.4. Bedrijfshulpverlening 
 
Twee teamleden zijn geschoold als bedrijfshulpverlener. Deze teamleden dragen de zorg  
voor het maken en actueel houden van het vluchtplan, het oefenen van het vluchtplan en het  
op peil houden van de EHBO-middelen. Er wordt naar gestreefd om permanent twee 
bedrijfshulpverleners te hebben. 
 
9.5. Veilig op school 
 
Kinderen moeten zich ook in pedagogische en psychische zin veilig weten en voelen op  
school en onderweg naar en van school. Daarom is er op “De Rank” een beleid ontwikkeld  
op dit terrein onder de noemer “Veilig op school”. Het gaat daarin om zaken als geweld,  
seksuele intimidatie, weerbaarheid, bekendheid van contactpersonen, kindertelefoon e.d.  
De klachtenregeling (zie hoofdstuk 10) maakt deel uit van dit beleid. 
Een samenvatting van dit beleid is als bijlage opgenomen. 
Onze IB-er en PBS coach is tevens onze veiligheidscoordinator; Marleen Cruiming. 
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9.6. Pesten 
 
Het voorkomen en eventueel aanpakken van pesten is geen apart onderdeel van het 
schoolbeleid maar is geïntegreerd in het werken aan het pedagogisch klimaat. Een goede 
onderlinge omgang heeft wekelijks de aandacht in de lessen gezond gedrag. De nadruk ligt 
op preventie. Wanneer er desondanks toch sprake is van pesten wordt dit met de betrokken 
leerlingen uitvoerig besproken en wordt gestreefd naar bewustwording van het gedrag, 
zowel van pester als gepeste. Daarnaast krijgt negatief gedrag in de groep de nodige 
aandacht. Ook wordt er overlegd met de ouders.  
Naast gesprekken en een positieve aanpak kunnen ook grenzen worden aangegeven m.b.v. 
consequente toepassing van regels en eventueel sancties. Uitgangspunt bij dit alles is dat 
pesten op onze gereformeerde school en in de samenleving niet getolereerd kan worden. 
Op school is een uitgebreid pestprotocol voorhanden. 
Tevens hebben we interne vertrouwenspersonen aangesteld: mevr G Anker (ouder), mevr 
M.Malestijn (leerkracht), Mevr R.Balder(leerkracht). Zij bezoeken de klassen twee keer per 
jaar, om de leerlingen attent te maken op de mogelijkheid om hun zorgen of problemen te 
delen, met iemand die ze kunnen vertrouwen. Er is een brievenbus tot hun beschikking, die 
regelmatig geleegd wordt door bovenstaande personen. 
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HOOFDSTUK 10  KLACHTENREGELING 
 
10.1. Klachten 

 
Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school of dat er iets aan de hand is, waarover  
iemand een klacht wil indienen. “Iemand”: dat kan een ouder zijn, een leerling, een  
leerkracht, een bestuurslid of een vrijwilliger. Iedereen die bij de school betrokken is heeft  
vanaf 1 augustus 1998 de (wettelijke) mogelijkheid een klacht in te dienen over iets waar zij  
of hij het niet mee eens is. Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de  
school zelf worden opgelost. De (locatie-)directeur heeft hierin een taak en zo nodig kan er  
een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Voorheen werd een vertrouwenspersoon  
alleen ingeschakeld bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de  
seksuele sfeer. In de nieuwe klachtenregeling, zoals die nu geldt, ook voor onze school, is de  
mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen, uitgebreid.  

 
        Om een goede klachtenprocedure te waarborgen maken we onderscheid in het soort 

klachten: “gewone klachten” en “ernstige klachten”.  
Om de verhoudingen christelijk en juridisch zuiver te houden is het noodzakelijk de 
verschillende stappen, zoals hieronder beschreven, te volgen. 

        Overigens gaan we er op “De Rank” vanuit dat vrijwel alle problemen in een vroeg stadium 
in een gesprek opgelost worden. We willen gericht zijn op samenwerking en open staan 
voor elkaar. 
 
10.2. “Gewone” klachten 
 
Onder “gewone” klachten vallen bijvoorbeeld klachten over de gang van zaken in een groep, 
het lesgeven, de algemene gang van zaken op school, contact tussen ouders en 
leerkrachten, en alle niet al te ernstige klachten die niet te maken hebben met het strafrecht. 
 
Hoe te handelen wanneer u zo’n klacht kwijt wilt? 
Wanneer het de gang van zaken of een gebeurtenis in de groep betreft moet dit 
besproken worden met de groepsleerkracht. 
Wanneer dit gesprek geen bevredigende oplossing biedt, of als het gaat om algemene 
schoolzaken, kan de zaak besproken worden met de locatiedirecteur; een eventueel 
betrokken leerkracht moet hiervan wel door de “klager” op de hoogte zijn gesteld. 
Wanneer een gesprek met de locatiedirecteur onvoldoende oplevert is het mogelijk te 
spreken met de centraal directeur. 
Biedt ook dit gesprek geen oplossing, dan kunnen ouders met hun klacht naar het  
centraal bestuur. 
Blijft de klacht onopgelost, dan zijn er in uiterste instantie beroepsmogelijkheden: de 
Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs, ingesteld door het LVGS (Landelijk 
Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen), een commissie met een wettelijke status. 
De klachtencommissie zal dan het centraal bestuur, het “bevoegd gezag”, advies of 
aanwijzingen geven hoe verder te handelen. 
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10.3. “Ernstige” klachten 

 
Hierbij valt te denken aan problemen in de sfeer van ongewenste intimiteiten, seksuele 
intimidatie, ontucht, geweld, extreme vormen van pesten e.d. Vaak zal het gaan om 
problemen in de sfeer van het strafrecht. 
Voor klachten over dit soort zaken kan de vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. 
De vertrouwenspersoon zal de zwaarte van de klacht beoordelen en vervolgens bemiddelen 
of de klager helpen de klacht verder te brengen, bijvoorbeeld naar de Klachtencommissie. De 
klachtencommissie zal dan het centraal bestuur aanwijzingen geven hoe verder te handelen. 
De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

 
Wanneer het gaat om strafbare feiten geldt voor het personeel van de school en het 
bevoegd gezag, als men weet van dergelijke feiten, een meldingsplicht naar de 
vertrouwensinspecteur (een door de overheid aangestelde inspecteur om in het onderwijs 
op deze zaken toe te zien en te helpen bij een goede afwikkeling) en justitie. 

 
Ook kinderen kunnen gebruik maken van deze regeling, bijv. wanneer ze zich over een 
probleem thuis of op school onvoldoende kunnen uiten. Het is voor een kind natuurlijk erg 
moeilijk om de juiste weg te vinden. Daarom zijn er op onze school twee contactpersonen 
aangesteld, één uit de personeelsgeleding en één uit de oudergeleding, om kinderen daarbij 
te helpen. Een contactpersoon bemiddelt zelf niet, maar functioneert dus alleen als 
“wegwijzer”. 
 
Hoe dus te handelen bij een klacht over een ernstig feit? 
Een leerling gaat met het probleem naar de contactpersoon. Deze helpt het kind verder. Een 
volwassene benadert de vertrouwenspersoon. 
Vervolgens beoordeelt de vertrouwenspersoon de klacht, bemiddelt zonodig, of helpt om de 
klacht neer te leggen bij de Klachtencommissie en/of bij het doen van aangifte.  De 
klachtencommissie beoordeelt de klacht, stelt het bestuur van de klacht in kennis en geeft 
aanwijzingen aan het bestuur hoe verder te handelen. 
 
10.4. Adressen en informatie 
 

De volledige klachtenregeling, met toelichting, is op school in te zien. In verband met de 
gevoeligheid van sommige zaken kan de regeling ook bij de vertrouwenspersoon 
worden aangevraagd. 
De namen en adressen van de contactpersonen en de vertrouwenspersoon vindt u in 
de infogids.  
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BIJLAGE 1 
SCHEMA KLACHTENREGELING 
 
(zie hoofdstuk 10) 
 
                                                 klacht  
        ⬋                                                                    ⬊ 
   
  “gewoon”                                                           “ernstig “                    
                                                                                                                         
   
          ⬇                                                                       ⬇                                       

   
  leerkracht           contactpersoon                    
 
         ⬇       ⬇                                    
 
  locatiedirecteur            vertrouwenspersoon 
          ⬇                                                                         ⬇  
  
centraal directeur                      klachtencommissie  
         ⬇         ⬇  
     
centraal bestuur                                                vertrouwensinspecteur 

                     politie/justitie     
        ⬇  
klachtencommissie 
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BIJLAGE 2: PLEINWACHTREGELING 
 
Tussen Schoolse Opvang (TSO)  
In het schooljaar 2017-2018 geldt de volgende overblijfregeling. De uitgangspunten zijn: 

● Veiligheid: er wordt op de kinderen toezicht gehouden, binnen en buiten. 
● Speelplezier: kinderen kunnen zich in een goede sfeer ontspannen. Er is 

ruimte en materiaal om te spelen. Pleinwachtouders komen tussenbeide bij 
ruzie. 

● Duidelijkheid: er is een beperkt aantal duidelijke regels voor de kinderen. Met 
● ouders en leerkrachten worden open en transparante afspraken gemaakt.  

  
Aangezien bij De Rank (in de praktijk) alle leerlingen overblijven, is gekozen voor een 
systeem waarin de ouders samen zorgdragen voor de TSO. Hierdoor kunnen de kosten 
minimaal gehouden worden.  

● Alle ouders draaien mee in het pleinwachtrooster. Je kunt ervoor kiezen een 
andere   ouder te benaderen om jouw pleinwacht over te nemen en deze ouder 
dan hiervoor te   betalen conform de afspraken. 

● Er wordt per leerling per schooljaar een bijdrage van E 7,50 gevraagd om de 
kosten te dekken. Dagverantwoordelijken ontvangen een vrijwilligersbijdrage, 
en de scholing wordt ervan betaald. 

● Het rooster wordt zo gemaakt dat er iedere dag voldoende ouders zijn;  
dit houdt in: 1 ouder op ongeveer 25 kinderen. Ouders moeten 2 
voorkeursdagen     aangeven.  

● Er is een overblijfcoördinator aangesteld die het aanspreekpunt is en er voor 
zorgt dat   alles goed verloopt. Op de dagen zelf is er een dagverantwoordelijke 
die dagleiding heeft. Deze persoon kent de regels en verdeeld de taken. Er is 
tevens een contactpersoon uit het team.1 keer in de 3 weken is er overleg 
tussen TSO en school 

● Er geldt een boeteregeling voor ouders die zonder bericht niet komen.  
● Bij de kleuters is er een ouder aanwezig die met de kinderen eet. In de andere 

groepen eet de leerkracht met de kinderen. 
  
Overblijven is niet verplicht. Ouders kunnen er dus ook voor kiezen om hun kinderen thuis te 
laten lunchen en hoeven dan uiteraard niet mee te draaien in het TSO rooster. 
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BIJLAGE 3:  BELEID “VEILIG OP SCHOOL” 
 
Het beleid “Veilig op school” kent de volgende aandachtsgebieden: 
 

● pedagogisch klimaat – dit wordt beschreven in hoofdstuk 2.6; 
● fysieke veiligheid – dit wordt beschreven in hoofdstuk 9 van deze gids; 
● ‘veilig op school’, waarbij het gaat om zaken als pesten, geweld, seksuele 

intimidatie, weerbaarheid etc.; hieronder nader uitgewerkt. 
 
In het kader van “veilig op school” heeft “De Rank” de volgende zaken ingevoerd: 
 

● Een uitvoerige klachtenregeling, zoals beschreven in hoofdstuk 10 van de 
schoolgids 

● Een gedragscode voor leerkrachten (op school beschikbaar) 
● Contactpersonen 

Contactpersonen zijn een ouder en een leerkracht die kunnen fungeren als “wegwijzers” 
voor kinderen. Kinderen die daar behoefte aan hebben kunnen deze contactpersonen 
vertrouwelijk benaderen. De contactpersoon hoort het kind met zijn/haar probleem aan en 
geeft vervolgens aan waar het kind het beste naar toe kan: naar vader of moeder, naar 
meester of juf, naar de kindertelefoon of naar de vertrouwenspersoon. Op deze manier 
wordt voor kinderen de drempel verlaagd om hulp te vragen. 
Ieder jaar doen de contactpersonen een ronde langs alle groepen om (opnieuw) te vertellen 
wie ze zijn en wat je van hen mag verwachten. Daarbij vertellen ze de kinderen ook  iets 
over wat een kind moet doen wanneer het bedreigd of geïntimideerd wordt en hoe het 
grenzen kan stellen. De contactpersonen hebben zo een rol in het vergroten van de 
weerbaarheid. 
 
Informatiefolder 
Ieder jaar wordt aan de leerlingen een informatiefolder uitgereikt, door de school zelf   
opgesteld, met daarin gegevens over contactpersonen vertrouwenspersoon, op 
kinderlijk niveau. 
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BIJLAGE 4:  VERWIJDERINGSBELEID 
 
Hieronder een samenvatting van het protocol verwijderingbeleid.  
Een volledige versie is op school ter inzage. 
 
INHOUD: 
 
GRONDSLAG EN VISIE 
 
De grondslag van onze school en bestuursvisie is: 
- De Bijbel 
- De drie formulieren van eenheid 
 
Niet alleen de bestuurlijke visie en de visie op onderwijs worden door de grondslag bepaald, 
ook het praktische leven van leerlingen en leerkrachten ontleent haar inhoud en vorm aan de 
grondslag. De visie op normen en waarden in het omgaan met elkaar, het samenleven op 
school, in alle vormen van interactie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders wordt door de 
grondslag bepaald.   
 
In de bijbel geeft de Here praktische leefregels in Zijn tien geboden. 
Samengevat: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. 
Dit betekent: 
1. God liefhebben boven alles. Hem alle eer geven in spreken en in daden. 

Gods Naam met eerbied gebruiken. 
2. Je naaste liefhebben als jezelf. 

De medeleerlingen en leerkrachten altijd met respect en eerbied behandelen. 
3. Hieruit vloeit voort respect voor gevoelens en omstandigheden.  
4. Tenslotte respect voor de bezittingen van een ander. 
 
Indien een leerling moeilijkheden heeft op het gebied van het leerproces bestaat daarvoor 
een afgesproken traject waarin de leerling, al dan niet binnen onze eigen school, die hulp 
ontvangt die het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
 
Moeilijkheden kunnen zich ook voordoen op het gebied van gedrag, met name ongewenst of 
onaangepast gedrag. 
Ook voor deze moeilijkheden moet een traject bewandeld worden om de leerling op dit 
gebied te helpen. Bij te grote gedragsproblemen, waarbij we herkennen dat de capaciteit om 
voldoende hulp te bieden ontbreekt, moet buiten school een oplossing voor de leerling 
gezocht worden. 
Om te kunnen komen tot een goede beoordeling van de gradatie van gedragsproblemen en 
de grens te bepalen van welk gedrag binnen school gecorrigeerd kan worden, is dit 
verwijderingbeleid opgesteld.  Bovendien geeft het een te volgen traject om te kunnen 
komen tot een verantwoord besluit ten aanzien van de leerling, zodat met diens belangen 
zorgvuldig omgegaan wordt. 
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BIJLAGE 5: DEFINITIE ZORGWEKKEND / ONACCEPTABEL GEDRAG VAN 
LEERLINGEN 
 
Onacceptabel gedrag: 
 
1. Eigenzinnig en oneerbiedig gebruik van Gods woord. 

Oneerbiedig omgaan met en gebruik van Gods Naam. 
2. Disrespectvol omgaan met medeleerlingen en leerkrachten. 

Ongehoorzaamheid en vervullen van eigen wensen en behoeften ten koste van 
anderen. 

3. Gedrag dat geen rekening houdt met gevoelens of omstandigheden van anderen en 
zich niet laat corrigeren. Misdadig gedrag (te denken valt aan drugsgebruik, 
drugsdealen, alcohol gebruik, anderen alcohol opdringen, bezit en gebruik van 
wapens, agressiviteit e.d.) 

4. Gedrag dat geen respect laat zien voor andermans of zelfs eigen bezittingen, met 
name stelen of moedwillige beschadiging. 

5. Gedrag dat op psychisch of fysiek gebied een onveilige of gevaarlijke situatie voor 
medeleerlingen of leerkrachten ten gevolge heeft. 

 
 
Vertoont een kind in meerdere of mindere mate bovengenoemd gedrag dan moet het 
zorgtraject ingegaan worden. 
 
Zorgtraject gedragsproblemen 
1. Problemen worden besproken in de zorgvergadering van het personeel van de 

school. Afspraken worden gemaakt over welke corrigerende lijn de leerkracht in de 
omgang met de leerling gaat volgen. 
De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en naleving wordt bewaakt door de l
locatiedirecteur in samenspraak met de betreffende leerkracht. 
De ouders worden ingelicht over het gedrag van hun kind zodat zij op de hoogte zijn 
van de gemaakte afspraken en ook hun invloed uit kunnen oefenen. 

2. Indien geen verbetering in het gedrag optreedt wordt de schoolbegeleidingsdienst 
ingeschakeld. Van de begeleidingsdienst worden adviezen verwacht over de aanpak 
die de leerling nodig heeft. In samenspraak met hen worden specifieke afspraken 
gemaakt over de te volgen lijn. Alle afspraken en adviezen worden schriftelijk 
vastgelegd. Bewaking van het nakomen van afspraken en adviezen ligt wederom bij 
de locatiedirecteur. 
Tegelijkertijd wordt van de ouders verwacht dat zij stappen ondernemen om te 
achterhalen wat de oorzaak is van het gedrag van hun kind. Te denken valt aan 
medisch of psychiatrisch onderzoek. Eén en ander wordt met de ouders besproken 
en vervolgens schriftelijk aan hen bevestigd. Eventuele bevindingen en therapieën 
voor zover deze binnen school of binnen schooltijd gegeven kunnen of moeten 
worden, kunnen in samenspraak tussen ouders, medische begeleiding, 
locatiedirecteur en leerkracht hun beslag vinden. Verantwoordelijkheid voor het 
medische of hulpverleningstraject ligt nu bij de ouders en de medische begeleiding. 
Verantwoordelijkheid binnen school blijft bij de locatiedirecteur; deze bepaalt in 
hoeverre de hulpverlening binnen schoolverband kan voortduren mede gelet op de 
omgeving van de leerling, diens medeleerlingen en leerkrachten. De school blijft 
verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerling. 
Indien de ouders geen medewerking willen verlenen kan de Stichting school advies 
team (of evt. vertrouwenspersoon) ingeschakeld worden om tussen school en 
ouders te bemiddelen. 

3. Als nu nog geen verbetering optreedt in het gedrag van de leerling is het punt 
bereikt waarop we als school geen hulp meer kunnen bieden. 
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Hiertoe dient het protocol van de inspectie op onderwijs gevolgd te worden. 
3.1 Inspectie wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de situatie. 

De inspecteur moet uitspraak doen of verwijdering van school toegestaan is. 
Tot de tijd van deze uitspraak kan schorsing aangevraagd worden (3.2) 
De school zoekt in overleg met de inspecteur en de ouders naar een alternatieve 
school of opvang voor de betreffende leerling. 
Tot de overplaatsing op een andere school of opvang blijft de school 
verantwoordelijk voor het onderwijs aan de betreffende leerling (3.3) 

3.2 De leerplicht ambtenaar wordt onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht van 
de situatie. Bij hem wordt het verzoek ingediend de leerling te mogen schorsen tot 
de uitspraak van de inspecteur (3.1) Ook deze ambtenaar moet zijn toestemming tot 
verwijdering geven. 

3.3 Tot het moment dat de leerling op een andere school of opvang geplaatst wordt 
blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerling. Dit houdt in dat 
de leerling de gelegenheid moet hebben zich de voor hem/haar bestemde leerstof 
eigen te maken, in de gelegenheid moet zijn vragen over de leerstof te stellen en 
beantwoord te krijgen en tenslotte op de leerstof getoetst  te worden. Voor ‘lijfelijke 
aanwezigheid op school’ kan op medische gronden of hangende de uitspraak van 
de inspectie, dispensatie aangevraagd worden bij de leerplicht ambtenaar. Deze 
aanvraag moet schriftelijk en (medisch) onderbouwd geschieden. 

3.4 Lokaal onderwijs beleid (leerplicht valt hieronder) 
moet onmiddellijk ingeschakeld worden.  Vanuit deze geleding en eventueel de 
Stichting School Advies Team (030-2635252) kan bijstand, advies en bemiddeling 
gevraagd worden. Protocollen die gevolgd dienen te worden zijn hier bekend. Van 
hen kan ook bemiddeling gevraagd worden tussen school en ouders en tussen 
school en hulpverleningsinstanties en moet dus in een zo vroeg mogelijk stadium 
ingeschakeld worden. 

3.5 Gezocht wordt door de school naar een alternatieve opvang voor het kind, 
gedurende een periode van 8 weken. Schriftelijke verzoeken doen uitgaan naar 
andere scholen of opvang mogelijkheden en schriftelijke antwoorden vragen. Alle 
acties van school dienen schriftelijk gedocumenteerd te worden. In deze periode 
geldt voor de school een inspanningsverplichting om te komen tot een goede 
oplossing voor de leerling. 
Instanties die hierbij betrokken zijn: 
Inspectie van onderwijs, Leerplicht ambtenaar, Lokaal onderwijs beleid, Stichting 
school advies team, schoolbegeleidingsdienst, medische begeleiding en eventuele 
crisisbegeleiding. (bureau voor alcohol en drugs, Gliagg, Riagg, GPC) 

4. De leerling kan direct voor bepaalde tijd van school verwijderd worden als 
tuchtmaatregel indien door het gedrag van de leerling een psychisch of fysiek 
gevaarlijke situatie ontstaat voor medeleerlingen of leerkrachten.
Verantwoordelijkheid voor het bepalen van wanneer het gedrag gevaar oplevert ligt 
bij de locatiedirectie. 
Schorsing en dispensatie moeten onmiddellijk schriftelijk aangevraagd worden (zie 
3) 

 
De school stelt de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing tot verwijdering.  

 
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat de school ervoor 
heeft zorggedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs of 
een andere geschikte opvang gecombineerd met scholing bereid is de leerling toe te 
laten.  
Indien aantoonbaar (schriftelijke documentatie van zoeken naar andere scholen of 
opvang is hiervoor nodig) gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een 
zodanige school waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige 
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volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan na uitdrukkelijk overleg met 
de inspectie en de leerplichtambtenaar. 
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BIJLAGE 6:  PROTOCOL ERNSTIGE MISDRAGINGEN 
 
A. Context 
Op onze school, de Gereformeerde Basisschool “De Rank”, is voor de onderlinge omgang de 
Bijbel, het Woord van onze God, uitgangspunt en richtsnoer. Dat betekent o.a. dat leerlingen 
hun leerkrachten respectvol behandelen en hun gezag aanvaarden en dat zij de christelijke 
normen en waarden leren en accepteren. Doordat ouders hun kind op onze school plaatsen 
geven zij aan dat voor hen hetzelfde geldt. Het gaat daarbij om fundamenteel gedrag, dat 
zonder meer van leerlingen geëist mag worden.  
In situaties waarbij leerlingen zich ernstig misdragen schieten de gebruikelijke disciplinaire 
maatregelen tekort, terwijl handelen volgens het verwijderingprotocol nog te vroeg is, 
aangezien nog geen sprake is van structureel gedrag. In een dergelijke situatie vindt een 
onaanvaardbare aantasting van het gezag plaats. Dit heeft zowel naar de betreffende 
leerling als naar andere leerlingen negatieve effecten. 
Omdat leerkrachten af en toe geconfronteerd worden met zulke ernstige misdragingen, en 
er in  feite een gat is tussen de “normale” disciplinaire maatregelen en maatregelen in het 
kader van het verwijderingbeleid, is er dringend behoefte aan maatregelen om het “gat” op 
te vullen. Natuurlijk worden ouders geïnformeerd en wordt er thuis aandacht besteed aan de 
problematiek. Maar voor de schoolsituatie heeft dat niet altijd voldoende effect. 
Mogelijke maatregelen kunnen dan zijn nablijven en tijdelijke verwijdering.  
Op onze school is nablijven, doordat de school een streekschool is, waarbij veel kinderen 
niet alleen naar huis kunnen maar dagelijks gehaald worden of met een vorm van openbaar 
vervoer of scholierenvervoer reizen, een maatregel die vrijwel niet wordt toegepast. 
Toepassing van die maatregel is naar onze mening dan ook vrij zwaar. Tijdelijke 
verwijdering is sowieso een zware maatregel. 
In de visie van de school wordt op deze manier een deel van de verantwoordelijkheid voor 
het gedrag van leerlingen, waarvoor de school geen verantwoordelijkheid meer kan nemen, 
weer bij de betreffende ouders gelegd.  
 
B. Definitie ernstige misdragingen 
In dit protocol wordt bedoeld met ernstige misdragingen gedrag waarbij een leerling: 

● bewust en opzettelijk hardop de naam van de Here misbruikt; 
● bewust en opzettelijk zgn. schuttingtaal gebruikt; 
● een leerkracht uitscheldt; 
● een leerkracht schopt en/of slaat; 
● weigert de klas te verlaten en alleen met lichamelijk geweld daartoe gedwongen kan 

worden; 
● wegloopt, d.w.z. het schoolgebouw en/of het plein verlaat uit boosheid en/of  
● ontevredenheid, of dreigt met weglopen; 
● weigert, na herhaalde opdracht van de leerkracht, een strafmaatregel te accepteren; 
● weigert te blijven in de ruimte waar de leerling van de leerkracht moet blijven 

wanneer verblijf in de klas tijdelijk om pedagogische en/of disciplinaire redenen niet 
mogelijk is. 
Bij dergelijk gedrag kan boosheid niet gelden als een excuus, evenmin als de 
indicatie “zorgleerling”. 

 
C. Disciplinaire maatregelen 
1.  Nablijven na schooltijd, minimaal een uur, maximaal tweeëneenhalf uur, waarbij de 
     ouders geacht worden te zorgen dat hun kind thuis komt als het niet zelfstandig  
     naar huis kan/mag reizen. 
2.  Verwijdering van school (schorsing) voor een bepaalde tijd.  
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D. Uitvoering disciplinaire maatregelen 
Bovengenoemde disciplinaire maatregelen kunnen onder de volgende condities worden 
uitgevoerd: 

● er is sprake van herhaling van de ernstige misdraging; 
● er is na eerdere ernstige misdragingen overleg met de ouders van de betreffende 

leerling geweest en de ouders zijn op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat 
één van bovengenoemde maatregelen voor hun kind toegepast gaat worden; 

● de beslissing om na te blijven wordt genomen door de locatiedirecteur, gehoord 
hebbende de verantwoordelijke groepsleerkracht, en bij diens afwezigheid door een 
daartoe aangewezen vervanger of vervangers; 

● de beslissing tot tijdelijke verwijdering wordt genomen door de locatiedirecteur, 
gehoord hebbende de verantwoordelijke groepsleerkracht, en bij diens afwezigheid 
door een daartoe aangewezen vervanger of vervangers, waarbij de vervanger 
besluit na raadpleging van de centraal directeur; 

● van de beslissing tot nablijven of tijdelijke verwijdering wordt onmiddellijk, of zo snel 
als mogelijk is, melding gemaakt bij de betreffende ouders. 

● van verwijdering voor een bepaalde tijd als disciplinaire maatregel wordt zo snel als 
mogelijk is melding gemaakt bij de inspectie van het basisonderwijs en bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling woont; 

● van verwijdering voor een bepaalde tijd wordt zo snel als mogelijk is melding 
gemaakt aan de centraal directeur als gedelegeerde door het bevoegd gezag. 

 
E. Uitzonderingen  
In extreme situaties, waarbij naar het oordeel van de locatiedirecteur een leerling op een 
zeker ogenblik niet op school gehandhaafd kan worden, kan de beslissing tot verwijdering 
voor bepaalde tijd genomen worden zonder dat aan conditie 1 en 2 wordt voldaan. Van de 
beslissing zal door de locatiedirecteur dan achteraf verantwoording worden gedaan aan de 
ouders. 
 
F. Beroep 
Wanneer ouders het met de te treffen of getroffen maatregel niet eens zijn kunnen zij 
bezwaar aantekenen bij de locatiedirecteur. Deze maakt van het bezwaar aantekening en 
bespreekt het bezwaar met de ouders. Wanneer deze hun bezwaar handhaven kunnen ze 
op de vastgestelde wijze (zie schoolgids) in beroep gaan. 
 
G. Overige 
Waar in de tekst van dit protocol staat “leerkracht”, kan ook gelezen worden 
onderwijsassistent, eetmoeder/eetvader, pleinmoeder/pleinvader en/of stagiair en iedere 
aanduiding van personen op school die op een of andere wijze tot leerlingen in een 
gezagsrelatie staan. 
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BIJLAGE 7  ADRESSEN 
 
Vereniging voor 
Gereformeerd Primair Onderwijs-West 
Nederland (GPO-WN)  
Kantoor: 
’s Molenaarsweg 1 
2401LL Alphen a/d Rijn  
e-mail: secretariaat@gpown.nl 
website: www.gpown.nl 
Tel: 0172-418830 
 
GPO-WN bestuursnummer: 41646 
Kamer van Koophandelnummer: 28113126 
Rekeningnummer:  NL29 Rabo 037 49 43 818 
Bijdrage rekening:  035 32 36 713 
 
Ledenadministratie: 
 e-mail : ledenadministratie@gpown.nl 
  
 

   
Directeur bestuurder: 
Dhr. R. Tromp 
06-53530538 
e-mail: 
r.tromp@gpown.nl 
 
Directeur zorg en 
ondersteuning : 
dhr H. Eilander 
Tel: 06 27003610 
email : 
h.eilander@gpown.nl 

School: 
GBS De Rank 
Beethovensingel 19 
1817 HJ Alkmaar 
072-5156218 
e-mail: 
gbsderank@gpown..nl 
website: 
www.gbsderank.nl 
 

 Directeur: 
Mevr S. de Boer 
Pr Hendrikkade 66 
1721 AL Broek  op 
Langedijk 
06-21475970 
e-mail : 
s.dboer@gpown.nl 

Extern Vertrouwenspersoon: 
M.C Kraaijeveld-Buitendijk 
078-6259090 
e-mail :caroladebruijne@kpnplanet.nl 
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BIJLAGE 8:  ICT BELEIDSPLAN voor 2014-2018 
 

“… Een ICT-bekwame leerkracht heeft kennis en kunde en, daaraan gepaard, een 
professionele houding tegenover ICT…” 

 
In dit ICT beleidsplan geven we aan wat we in de komende drie jaar op het gebied van ICT 
in combinatie met ons onderwijs willen realiseren. 
 
Doelstelling 
We gaan op zoek naar mogelijkheden om ICT meer te integreren in ons dagelijks onderwijs. 
Per methode of leergebied zullen we keuzes moeten maken van wat we via de computer 
aanleren, oefenen en/of toetsen. ICT kan helpen om de werkdruk te verminderen en om 
meer en meer op individueel niveau les te gaan geven. 
 
Visie 
Aan de inhoud van dit beleidsplan ligt de visie van de directie ten grondslag en dit 
beleidsplan helpt bij het realiseren van die visie. De korte samenvatting van deze visie is: 
“… ICT moet de leerkrachten en leerlingen van de nodige tools voorzien om het onderwijs op 
school te personaliseren, te differentiëren en aantrekkelijk te maken. De directie ziet graag 
dat relevante mogelijkheden die dit mogelijk maken, onderzocht worden en desgewenst 
toegepast…” 
 
LVS -schooladministratie- ELO 
Parnassys is het platform voor het LVS en de administratie. Er worden regelmatig 
vernieuwingen gelanceerd die we onderzoeken of ze bijdragen aan de organisatie binnen 
school.  
Vanaf augustus 2015 bieden we de ouders de mogelijkheid om via het Ouderportal inzicht 
te krijgen in resultaten van hun kind. Zo kunnen ouders thuis de resultaten van de 
methodetoetsen en de niet-methodetoetsen inzien. Verder krijgen ze inzage in het formulier: 
kindontwikkeling en kunnen ze de verslagen van de oudergesprekken nalezen en hierop 
reageren. 
 

Uitbreiding onderwijs aanbod 
Omdat de ‘Snappet’ pilot in 2014-2015 geslaagd is, is besloten om ‘Snappet’  breder op                           
school in te zetten. Voor het cursusjaar 2015-2016 focussen wij ons op de invoering van                             
 ‘Snappet’ in de groepen 4 t/m 8, waarbij de volgende (onderwijskundige) doelstelling vanuit                         
de pilot, gehandhaafd blijft: 
Door middel van het via een tablet oefenen van rekenen en taal krijgen we de mogelijkheid                               
om te differentiëren. De middelen die we hiervoor inzetten is het Snappet systeem waarbij                         
iedere leerling een eigen tablet gebruikt en de resultaten on-line door de leerkracht zijn in te                               
zien. Hierdoor is ingrijpen tijdens de les mogelijk en kan er sneller en gerichter persoonlijk, in                               
een groepje of klassikaal instructie worden gegeven. 
 
Trainingen team 
De leerkrachten zullen zich blijvend moeten professionaliseren. Het is belangrijk dat alle 
leerkrachten de noodzaak van deze professionalisering inzien. Drie kerntaken en digitale 
basisvaardigheden zijn hierbij van belang… 
 
a) Pedagogisch didactisch handelen 
Leerkrachten ondersteunen hun onderwijs met ICT-hulpmiddelen. Zij zijn in staat te 
beoordelen wanneer ICT een meerwaarde heeft en passen hun kennis en vaardigheden op 
het gebied van pedagogiek, didactiek én technologie toe. 
Zij kunnen daarbij: 
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● rekening houden met de impact van de digitale wereld op het opgroeiende kind. 
● verbinding leggen tussen leerdoel, werkvorm en inzet van ICT-hulpmiddelen. 
● uitleggen welke meerwaarde ICT heeft in het aanbieden van hun onderwijs 

 
b) Professionele ontwikkeling: 
Leerkrachten organiseren hun werk met behulp van ICT-middelen. Zij gebruiken de 
ICT-systemen waarvoor hun school gekozen heeft. Voor het organiseren van hun eigen 
werk, voor de communicatie met leerlingen, collega’s en ouders. 
Zij kunnen daarbij: 

● administratieve zaken digitaal vastleggen en beheren. 
● voortgang van leerlingen digitaal zichtbaar maken en volgen. 
● digitaal communiceren 

 
c) Werken in de schoolcontext: 
Leerkrachten onderhouden en ontwikkelen hun eigen vakbekwaamheid met behulp van 
ICT-hulpmiddelen. Zij kunnen de meest actuele informatie online vinden en weten hoe zij 
ICT kunnen inzetten om vakbekwaam te blijven. 
Zij kunnen daarbij: 

● voor hun vakgebied relevante digitale bronnen vinden en raadplegen. 
● de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied volgen en kennis en ervaringen 

uitwisselen via digitale platforms 
 
Digitale basisvaardigheden 
Bij de bovenstaande 3 kerntaken geldt: “als leerkrachten hun onderwijs met ICT 
ondersteunen, dan hebben zij een aantal digitale basisvaardigheden nodig”.  
Deze basisvaardigheden zijn voorwaardelijk om ICT effectief in te kunnen zetten in het 
onderwijs. 
Dit betekent dat zij: 

● apparaten, software en toepassingen kunnen gebruiken: 
● beamer, digitaal schoolbord, digitale video/audio apparatuur; 
● bestanden kunnen beheren; 
● kunnen werken met de standaard toepassingen, zoals een tekstverwerker en 

presentatiesoftware; 
● kunnen werken met de onderwijs specifieke toepassingen, die voor de school van 

toepassing zijn, zoals de digitale leeromgevingen en leerlingvolgsysteem; 
● foto’s, video’s en audio digitaal kunnen maken. 
● kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen. 
● kunnen participeren in sociale netwerken. 
● hun weg kunnen vinden op internet: gebruiken van een internetbrowser en 

toepassen van een zoekmachine op internet (vinden, beoordelen en verwerken van 
informatie). 

 
Infrastuctuur 
Het is gebleken dat digitaal lesmateriaal (of software) steeds meer ‘in the cloud’ 
 aangeboden en gebruikt wordt. Ook zullen steeds meer (en verschillende) devices 
(hardware)  de school binnenkomen. Door de hierboven omschreven veranderingen zal de 
nadruk komen te liggen op connectiviteit (WiFi – Internetverbindingen) en beheer devices. 
Maar niet meer op het beheren van computers en servers. De school heeft een 
school-dekkend Wifi met voldoende capaciteit en bandbreedte voor meerdere devices. We 
beschikken over 30 chromebooks en enkele Ipads, die we inzetten in de groepen 4-8. We 
onderzoeken of Snappet en de bijbehorende tablets nog steeds de beste keus zijn in de 
markt. Gynzy is een vergelijkbare aanbieder. De keuze wordt dit schooljaar gemaakt. 
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BIJLAGE 9:  PROTOCOL INFORMATIEVOORZIENING SCHOOL EN 
GESCHEIDEN OUDERS 
 
Dit protocol: 

- legt uit wie voor de wet ouder van een kind is; 
- formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden om 

misverstanden te voorkomen; 
- beschrijft de wettelijke verplichtingen van de school omtrent de 

informatievoorziening aan ouders. 
 
Definities van de gehanteerde termen: 
Wie zijn ouders van een kind? 
In dit protocol worden met de term ‘ouders’ de personen bedoeld die volgens de wet de  
vader of moeder zijn. Meest al zijn dit de biologische vader en moeder, maar in de zin van de  
wet zijn dat niet altijd de ouders. De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals  
hierna omschreven: 
De moeder van het kind is de vrouw uit wie het kind is geboren; of die het kind 
heeft geadopteerd. 
De vader is in ieder geval de man die met de moeder getrouwd was (is) toen (als) het kind  
geboren was (is); de man die het kind heeft erkend of geadopteerd; de man wiens 
vaderschap door de rechter is vastgesteld. 
 
Wat is ouderlijk gezag? 
In Nederland staan alle minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar) onder gezag. Meestal 
hebben de ouders samen het gezag; het ‘ouderlijk gezag’. 
Het gezag kan ook worden uitgeoefend door een ouder en een niet ouder samen 
(bijvoorbeeld de partner van een vader of moeder). Dit wordt ‘gezamenlijk gezag’ genoemd.  
Als ouders scheiden behouden zij in principe beiden het gezag over het kind. 
Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent, wordt dit ‘voogdij’ genoemd. 
 
Voogdij en gezinsvoogdij opgelegde (voogdij) maatregel door de rechter: 
Er kan sprake zijn van toeziend voogd of een gezinsvoogd in het gezin.  
Bij een onder toezicht stelling (OTS) houdt u het ouderlijk gezag over uw kind, maar bij  
belangrijke beslissingen moet u eerst met uw gezinsvoogd overleggen. De voogd kan u in 
het kader van de verzorging en opvoeding ook een opdracht geven of de kinderrechter een  
verzoek doen. 
 
Richtlijnen voor ouders: 
Scheiding 
Normaliter hebben na een scheiding (ontbinding van een huwelijk of beëindiging van een  
relatie) beide ouders het gezag over minderjarige kinderen. 
Wanneer slechts een van de ouders het gezag heeft en er sprake is van een scheiding dient 
u dit aan de school kenbaar te maken. In een dergelijk geval is deze ouder altijd de laatst  
verantwoordelijke ten aanzien van dit kind. 
Hebben en houden beide ouders het gezamenlijk gezag, dan zijn de rechten en 
verplichtingen van ouders ten opzichte van hun kinderen gelijk en kan een ouder aan 
deze gezag situatie geen individuele rechten ontlenen. Het komt soms voor dat een ouder 
als gevolg van een (echt)scheiding een andere achternaam (geslachtsnaam) van het kind 
opgeeft aan school. Bijvoorbeeld de meisjesnaam van de moeder of die van een nieuwe 
partner. 
 
De school zal niet toestaan dat het kind wordt ingeschreven onder een andere naam dan de  
officiële, zonder dat beide ouders het daarover eens zijn, dan wel nadat de rechter met de 
geslachtsnaamwijziging heeft ingestemd. 
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Conflictsituaties 
In een conflictsituatie over de uitvoering van een omgangsregeling geldt het volgende:  

- Is slechts een van de ouders belast met het gezag, dan wordt het standpunt van de 
gezag dragende ouder gevolgd. 

- Meestal worden er, wanneer er sprake is van een feitelijke scheiding, afspraken 
gemaakt over een zorgregeling en is (soms in een beslissing van de rechtbank) 
vastgelegd bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben.  
Wanneer het hoofdverblijf door de rechtbank is vastgelegd, dan wordt dit als 
uitgangspunt gehanteerd. De ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben, 
heeft, in geval van discussie, een doorslaggevende stem.  
Wanneer de niet verzorgende ouder op dat moment meent dat er recht op omgang 
bestaat, dan kan die ouder dit vanzelfsprekend met nadere stukken aannemelijk 
proberen te maken. 

- Is er geen afspraak gemaakt of geen regeling vastgelegd, dan zal aansluiting 
gezocht worden bij het dagelijks leven van het kind. Verblijft het kind dagelijks bij 
een van de  ouders, dan zal op dat moment de mening van die ouder worden 
gevolgd, tenzij de andere ouder een andersluidende afspraak aannemelijk kan 
maken. De school gaat ervan uit dat de inhoud van een zorgregeling en derhalve 
ook een omgangsregeling  aan de school kenbaar gemaakt wordt op het moment 
dat deze is afgesproken of is vastgelegd in een beslissing van de rechtbank. De 
school zal dan vervolgens dienovereenkomstig handelen. 
 

Recht op informatie 
Ouders hebben (ongeacht de gezag situatie) recht op dezelfde informatie over hun 
minderjarige kinderen. Deze informatieverplichting vloeit rechtstreeks voort uit de wet. 
Na een scheiding zal deze informatieverstrekking (op verzoek van ouder zonder 
hoofdverblijfplaats van het kind), aan beide ouders worden gecontinueerd, zelfs wanneer  
de verzorgende ouder dit niet wenst. 
Een uitzondering geldt voor de situatie dat een rechtbank een beslissing heeft afgegeven  
waarin is vastgelegd dat het recht op informatie van de andere ouder is beperkt. Het  
verstrekken van schoolinformatie vindt voor de niet met het gezag belaste ouder alleen 
plaats indien hij of zij daarom vraagt. 
 
Financiën 
De ouder op wiens adres een kind is ingeschreven wordt verantwoordelijk gehouden voor  
het betalen van alle kosten die door de school in rekening worden gebracht. Mocht de  
ouders een andere afspraak wensen, dan dienen zij hierover contact op te nemen met de  
school. 
 
Omgangsregeling 
School voert geen discussie met ouders en /of een kind over de invulling c.q. uitvoering van  
een zorgregeling of omgangsregeling. De school heeft geen bemoeienis met het ophalen 
van de kinderen. In geval dat een van de ouders niet kan halen, volgt de school de 
communicatie van de ouder die het hoofdverblijf verzorgt. De school acht onder alle 
omstandigheden de ouders verantwoordelijk. Mochten de ouders derhalve menen dat 
wijzigingen gewenst zijn, dan dienen zij dit aan de school kenbaar te maken. Bij hulp of 
verwijzing inzake omgangsrecht kan eventueel de schoolmaatschappelijk werker worden 
geraadpleegd.  
 
Beide ouders aanwezig op school  
Ten aanzien van de aanwezigheid van beide ouders op school geldt het algemene  
uitgangspunt van de school: zolang en wanneer deze aanwezigheid de dagelijkse gang van  
zaken op school niet verstoort, zal de school zich niet gehouden voelen om hiertegen op te  
treden. Voor het kind is het erg fijn als beide ouders gelijktijdig op school kunnen zijn om zijn  
of haar vorderingen te kunnen bespreken of zien. 
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Richtlijnen voor school: 
Vragen bij de intake 
Tijdens de intake van een leerling op onze school zal aan de ouder of ouders specifiek  
gevraagd worden naar de thuissituatie van het kind. 
Het doel van deze vragen is om praktische informatie verkrijgen over het woonadres van de  
ouders, om misverstanden te voorkomen en zicht te krijgen op de mogelijke gronden om  
een van de ouders geen informatie te verstrekken over het kind (binnen het kader van  
artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek) of om ernstige complicaties (zoals bijvoorbeeld  
het meenemen vanuit school van het kind, tegen de gemaakte afspraken of rechterlijke  
uitspraken in) te voorkomen. Ouders geven aan wanneer een rechter een gezinsvoogd heeft  
aangesteld. School informeert zowel ouders als de voogd over belangrijke zaken aangaande 
het kind.  
 
Ouderavonden, gesprekken over het kind 
In principe nodigt de school beide ouders uit voor ouderavonden of voor gesprekken over  
het kind (bijvoorbeeld rapportbesprekingen). Indien een van de ouders geen gezamenlijk  
gesprek wil, kan hij of zij om een individueel gesprek vragen. De school zal hier wel 
terughoudend in zijn, omdat beide ouders een plicht hebben om elkaar te informeren. De 
school ontbreekt de tijd om gescheiden ouders individueel te bedienen. De school stelt zich 
open om tenminste eenmaal per jaar contact te hebben met de ouder, die niet het 
hoofdverblijf verzorgt van de kinderen. 
 
Correspondentie 
Correspondentie moet gericht zijn aan beide met gezag belaste ouders. En dus niet slechts  
aan de ouder bij wie het kind volgens de Gemeentelijke Basisadministratie of volgens de  
door de ouder verstrekte gegevens staat ingeschreven. Dit geldt niet indien daarmee naar 
de mening van school zwaarwegende belangen van het kind geschaad zouden kunnen 
worden. 
 
De volgende informatie zal (op verzoek) worden verstrekt: 

- Schoolgids 
- Nieuwsbrief 
- Schoolrapporten 
- Citotoetsen 
- schoolfoto’s 
- informatie over sociaal/emotionele ontwikkelingen 
- evaluatie rapport (groep 8) 
- verslag orthopedagoog/schoolmaatschappelijk werk 

 
Hierbij dienen de ouders in acht te nemen dat zij onderling informatie uitwisselen. In de 
communicatie is dit in eerste instantie hoe de school omgaat met de 
informatievoorzieningen. 
Ten aanzien van deelname aan schoolactiviteiten dienen in principe beide ouders akkoord te  
gaan. Geven ouders tegenstrijdige instructies, dan heeft de school de keuze om een kind wel  
of niet te laten meedoen. Daarbij zal het belang van het kind voorop gesteld worden. 
 
Onderlinge problemen tussen ouders en/of tussen ouders en school 
De school is primair gericht op onderwijs, waarbij onder meer veiligheid en rust van het kind 
gewaarborgd dienen te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun 
onderlinge relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten. 
Wanneer er sprake is van een onveilige situatie op school, zal de school altijd de politie 
inschakelen. Het welzijn van het kind staat voor school altijd voorop. Er kunnen zich echter 
situaties voordoen waarin ouders botsen met wat de school in het belang van het kind acht. 
In die  gevallen zal de directie/commissie van begeleiding/en/of de individuele leerkracht 
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proberen om dat probleem op te lossen. De school zal alles doen om te voorkomen dat zij in 
een conflict tussen ouders betrokken wordt. 
 
Onpartijdigheid en gevolgen scheiding voor het kind zoveel als mogelijk is beperken 
De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van 
problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft. 
Informatie over het kind zal niet aan anderen dan aan ouders (volgens artikel 1:377c van het  
Burgerlijk Wetboek) worden verstrekt. 
Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor instanties als het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling en de schoolarts. 
 
Dit protocol is slechts een handreiking, in het omgaan met de gevolgen van een  
echtscheidingssituatie. Elke scheiding is anders en individueel. Voor ouders en hun kinderen 
is de echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. Het is misschien een afsluiting van een 
periode van spanning, onzekerheden, ruzies en schuldgevoelens. Scheiden kan vergeleken 
worden met een rouwproces. Er wordt verlies geleden, door de ouders en door de kinderen.  
Kinderen voelen de spanning die thuis heerst goed aan. Vaak zien kinderen het aankomen of 
komt het moment dat zij deelgenoot gemaakt worden van de beslissing. Veranderingen bij  
kinderen in een echtscheidingssituatie zullen zichtbaar worden op school.  
Hoe meer informatie school heeft over kinderen en hun gescheiden ouders des te beter 
leerkrachten en andere betrokkenen op eventuele problemen of veranderingen in kunnen 
springen, in het leven van de leerlingen. Ouders kunnen daarbij goed helpen, door 
bijvoorbeeld vragen bij de intake te beantwoorden of aan de leerkracht aangeven dat er 
thuis spanningen zijn.  
Voor een optimaal en veilig opvoedingsklimaat is de samenwerking tussen leerkrachten,  
ouders en kinderen van essentieel belang. 
 
 
Datum en plaats: 
 
 
 
Handtekening ouders 
 
 
Vader: 
 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Moeder: 
 
Naam: 
 
Handtekening 
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Vakantie en urenberekening schooljaar 2017-2018 De Rank 
       
urenberekening 
 1.10.17 tot 30.09.18                         

        
Groep  
1 en 2    

Groep  
3 en 4    

Groep  
5 -7     Groep 8 

groep  klokuur /pw  weken 
klokuur / 
jaar    

klokuur / 
jaar    

klokuur / 
jaar     klokuur / jaar 

groep 1 en 2  20,75  52  1079,00                   
groep 3 en 4  27  52        1404,00             
groep 5 - 8  27  52              1404,00     1404,00 
         1079,00    1404,00    1404,00     1404,00 
Bijtel 29+30-9-2018             0,00    0,00     0,00 
Bijtel 29+30-9-2018              0,00     0,00     0,00 
         1079,00    1404,00    1404,00     1404,00 
Vakanties                            

   eerste dag  laatste dag  klokuren     klokuren     klokuren     klokuren 
Herfstvakantie  23-10-2017  27-10-2017  20,75     27,00     27,00     27,00 
Kerstvakantie  25-12-2017  5-1-2018  41,50     54,00     54,00     54,00 
Voorjaars 
vakantie  26-2-2018  2-3-2018  20,75     27,00     27,00     27,00 
Paasweekeinde  30-3-2018  2-4-2018  5,50     11,50     11,50     11,50 
Mei-vakantie  27-4-2018  11-5-2018  41,50     59,50     59,50     59,50 
Hemelvaart  10-5-2018     0,00     0,00     0,00     0,00 
Pinkstervakantie  21-5-2018  21-5-2018  5,50     5,75     5,75     5,75 
Zomervakantie  23-7-2018  3-9-2018  124,50     162,00     162,00     173,00 

                   
      totaal  260,00     346,75     346,75     357,75 
Vrije dagen en uren          
werkdrukdagen  ma en vrij  in te vullen  5,50     11,50     11,50     11,50 
werkdrukdagen  ma en vrij  in te vullen  5,50     11,50     11,50     11,50 
studiedag  1: hele 
dag  goede vrijdag  30-mrt  0,00     0,00     0,00     0,00 
studiedag  2: halve 
dag  wo in okt     0,00     0,00     0,00     0,00 
studiedag  3: hele 
dag  wo in nov     4,00     4,00     4,00     4,00 
studiedag  4: hele 
dag  di na pinkster  22-mei  5,50     5,50     5,50     5,50 

vr voor zomer halve 
dag 

onder 
voorbehoud 
marge     0,00     0,00     0,00     0,00 

inspiratiedag nvt        0,00     0,00     0,00     0,00 
extra         0,00     0,00     0,00     0,00 
         0,00     0,00     0,00     0,00 

      totaal  20,50     32,50     32,50     32,50 
Totaal aantal klokuren vakantie                         
         280,50     379,25     379,25     390,25 
                             

  
Klokuren per 
jaar     1079,00     1404,00     1404,00     1404,00 

  
Klokuren 
vakantie     280,50     379,25     379,25     390,25 
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Te besteden 
uren     798,50     1024,75     1024,75     1013,75 

  
Minimaal 
aantal uren     880,00     880,00     1000,00     1000,00 

   Ruimte     -81,50     144,75     24,75     13,75 
            groep 1-4     groep 5-8     groep 8 
   Gemiddeld over 4 jaar   911,625     911,625     1022     1022 
   marge     31,63     31,63     22,00     22,00 

 
 

                                            

Schooltijden 
maan
dag    

dins 
dag    

woen
s 
dag     donderdag 

vrijda
g    

klokur
en 

klokur
en  

klokur
en 

De 
Rank     van  tot  van  tot  van  tot  van  tot  van  tot 

dagde
el 

afwijk
end 

p.wee
k 

gr 1/2 
ocht-
end  08:30  12:00  08:30  12:00  08:30  12:30  08:30  12:00        3,50  wo 

#VAL
UE! 

  
midda

g  13:00  15:00  13:00  15:00        13.00  15:00        2,00  4,00    

gr 3/4 
ochte

nd  08:30  12:15  08:30  12:15  08:30  12:30  08:30  12:15  08:30  12:15  3,75  wo  27,00 

  
midda

g  13:00  15:00  13:00  15:00        13:00  15:00  13:00  15:00  2,00  4,00    

gr 
5-8 

ochte
nd  08:30  12:15  08:30  12:15  08:30  12:30  08:30  12:15  08:30  12:15  3,75  wo  27,00 

  
midda

g  13:00  15:00  13:00  15:00        13:00  15:00  13:00  15:00  2,00  4,00    
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