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VOORWOORD

Beste lezer,
Graag bieden wij u onze schoolgids aan.
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers van de kinderen die op de Rank zitten. Daarnaast
geeft de schoolgids ook informatie aan ouders en verzorgers die hun kind graag op onze school willen
aanmelden en voor anderen die geïnteresseerd zijn in onze school.
Door middel van de schoolgids wordt u geïnformeerd over de opbouw en de organisatie van ons onderwijs,
maar ook over wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Zo hopen wij samen een klimaat
te scheppen waarin de kinderen zich goed en veilig voelen en daardoor het onderwijs goed kunnen volgen.
Het kan zijn dat u over bepaalde onderdelen uit deze gids meer informatie wenst of daarover vragen hebt.
Neem dan gerust contact met ons op.
Met de (her)uitgave van deze gids hopen wij u de goede weg te hebben gewezen en sluiten dit voorwoord af
met de wens dat onze God dit schooljaar met Zijn zegen wil bekronen.

PCB “De Rank”
Molenstraat 50
5315 AB Kerkwijk
 (0418) 64 22 59
 info@pcbderank.nl
www.pcbderank.nl
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WAAR DE STICHTING VOOR STAAT

Inleiding
De Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB) vormt het bevoegd gezag van de christelijke
scholen in de dorpskernen Aalst, Brakel, Bruchem, Hedel, Kerkwijk en Zuilichem.
De SCOB wil protestants-christelijk onderwijs aanbieden dat open staat voor alle leerlingen en hun ouders
die deze uitnodiging aan willen nemen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Basis
en uitgangspunt van het onderwijs vormen het reddende en verlossende werk van Jezus Christus.
Medewerkers en scholen weten zich verbonden in Jezus Christus, Heiland en Verlosser en de Bijbel, Gods
Woord, richtsnoer voor ons leven. Tegelijkertijd erkennen wij de eigen cultuur van de school en de omgeving
waarin die functioneert. Wij spreken in dat geval van de ‘couleur locale’.
De scholen van de SCOB kenmerken zich door een specifieke en herkenbare identiteit. In dit hoofdstuk
wordt die concreet uitgewerkt. Allereerst op bovenschools niveau voor het geheel van de stichting,
vervolgens schoolspecifiek voor De Rank in Kerkwijk.

Doel
De stichting heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestants-christelijke
basisscholen, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, in de Bommelerwaard.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van
het protestants-christelijk onderwijs, zoals bedoeld in het vorig lid, behoort, door het houden van
vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen die tot het gestelde doel dienstig zijn.

Grondslag en Visie SCOB
De SCOB heeft haar grondslag en visie als volgt geformuleerd:
1. De stichting ontleent haar identiteit aan een vast geloof in God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus
en in de Heilige Geest, waarbij zij als grondslag de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de
daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld in de Synode van
Dordrecht in 1618 – 1619 erkent.
2. De van de stichting uitgaande scholen weten zich verbonden door de relatie die er is met God,
waarbij er verschillen zijn in beleving en in uitingsvorm.
3. De stichting geeft aan de grondslag invulling met bestuurders, toezichthouders en medewerkers
die deze grondslag dragen, die daarvan blijk geven door middel van een persoonlijk geloof en een
actieve betrokkenheid bij de eigen kerkelijke gemeente, waarbij zij uitspreken dat Jezus de enige
Weg is tot behoud en de Waarheid om uit te leven
Dit betekent in de praktijk dat een leerling zich aan het eind van de basisschool een beeld moet kunnen
vormen over het christelijk geloof, dat er uiteindelijk toe kan bijdragen dat er een persoonlijke geloofsrelatie
met Jezus Christus ontstaat. De scholen van de Stichting zien kinderen als unieke schepselen, die
gestimuleerd worden om hun van God gekregen talenten te leren gebruiken in dienst van anderen en van de
samenleving. Doordat kinderen zich op deze manier kunnen ontplooien en het beste uit zichzelf tevoorschijn
kunnen laten komen, leren zij om niet alleen voor zichzelf te leven, maar van betekenis te zijn voor anderen.
Om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken zullen kinderen op de scholen van de Stichting in een sfeer van
geborgenheid dienen op te groeien en onderwijs te ontvangen, daarbij gaven en talenten te ontplooien om te
kunnen functioneren in onze maatschappij. Zo worden zij voorbereid om op hun eigen manier verantwoorde
beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst. Er wordt goed voor hen gezorgd, ze worden door de
leerkrachten gekend en met liefde omringd.
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Op Stichtingsniveau worden een aantal maatschappelijke ontwikkelingen gesignaleerd, onder andere: ‘de
ontkerstening van de samenleving met daarmee het verlies aan normen in het gedrag en verlies van kennis
van de Bijbel’, ‘individualisering’, ‘toenemende invloed van de media’, ‘erotisering van de maatschappij’,
‘gezagsondermijning en de omgang met luxe en gebrek aan dankbaarheid’, ‘missen van respect en
dienstbaarheid’ en ‘gebrek aan respect voor anderen in onze multiculturele samenleving’.
De scholen van de SCOB spelen hierop in. Er is veel aandacht voor het aannamebeleid van leerkrachten.
Van leerkrachten wordt voorbeeldgedrag verlangd om tegenwicht te bieden aan tendensen als
individualisering en verlies van normen en waarden. Verder koppelen de scholen kennis van de Bijbel aan
concrete acties, zoals het leren omzien naar elkaar, het niet meegaan met alles wat op je afkomt en het
respect voor anderen.
De scholen van de SCOB hebben een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Van leerlingen en hun ouders
wordt verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren en aan alle activiteiten volledig deelnemen en
meewerken. Ouders die als vrijwilliger betrokken zijn bij de school dienen zich extra bewust te zijn van de
christelijke identiteit.
Andere kenmerken van de scholen van de Stichting zijn:

A. Levensbeschouwelijke identiteit


Godsdienstige vorming is een belangrijk doel. Met behulp van een godsdienstmethode besteedt de
leerkracht hier aandacht aan. Hij of zij maakt keuzes op basis van eigen waarden, binnen de
afspraken van de school;



Kinderen worden bekend gemaakt met (de taal van) de Bijbel als bron van het christelijk geloof;



Tenminste aan het begin en aan het einde van de dagdelen wordt er gebeden. Kinderen worden
actief bij het gebed betrokken en leren zo hoe ze persoonlijk in gesprek kunnen zijn met God;



Er worden psalmen en christelijke liederen gezongen, o.a. uit ‘Op Toonhoogte’ en uit andere
liedbundels;



De christelijke feesten worden gevierd. Daarnaast zijn er ook andere vieringen als weekopeningen en
–sluitingen;



De teams staan minimaal eenmaal per jaar stil bij de vormgeving van de christelijke identiteit. In
functioneringsgesprekken komt de vormgeving van de identiteit ook aan bod. Het gaat hierbij niet om
beoordeling.



Leerlingen worden bekend gemaakt met andere godsdiensten en culturen. Uitgangspunt op de
scholen is het christelijk geloof;



Deelname aan acties voor hulporganisaties, vanuit de zorg voor andere mensen op deze wereld die
in mindere omstandigheden leven;



Deelname aan acties voor het milieu, waarbij de zorg voor de schepping zichtbaar wordt gemaakt.

B. Pedagogische identiteit
Kinderen, personeelsleden en ouders dienen zich veilig te voelen op de school. Binnen de school wordt een
sfeer van geborgenheid en liefde geschapen. Er worden maatregelen genomen tegen pesten, geweld en
seksuele intimidatie.

C. Onderwijskundige identiteit
Elke leerling wordt gezien als een uniek schepsel van God. Er wordt door de school met zorg omgegaan met
de leerlingen. De school probeert hierbij ‘meer dan het gewone’ te doen.
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Bij de keuze van nieuwe methoden en lesmateriaal wordt rekening gehouden met de levensbeschouwelijke
en pedagogische uitgangspunten van de school. Alles wat er in de wereld gebeurt komt ook de school
binnen; het is van belang dat leerlingen hiermee leren omgaan. De scholen zijn alert op wat er de school
binnenkomt via internet en door kinder- en leerboeken.
De scholen onderhouden een goede relatie met de omgeving van de school en de diverse plaatselijke
christelijke kerken.
WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

In dit hoofdstuk wordt nader uitgewerkt waar wij als school voor staan en hoe we nadere invulling geven aan
de identiteit.
Grondslag
Onze school is een protestants christelijke basisschool met de Bijbel als uitgangspunt. In de Bijbel maakt
God Zich bekend. Hij leert daarin wie Hij voor mensen is en hoe zij naar Zijn geboden en vanuit Zijn genade
kunnen leven.
Jezus Christus heeft de geboden als volgt samengevat: ‘’Heb de Heere uw God lief met heel uw hart, ziel,
kracht en verstand en houd net zoveel van uw naaste als van uzelf.’’ (naar Mattheüs 22:37-40)
Deze geboden kunnen wij alleen houden door het geloof in Jezus Christus, Die voor ons de wet heeft
volbracht.
Jezus Christus leert ons hoe wij met elkaar dienen om te gaan. In de omgang met elkaar proberen we aan de
volgende begrippen invulling te geven.


Liefde
We benaderen elkaar altijd met liefde.



Geduld
We hebben geduld met elkaar en met elkaars beperkingen.



Geborgenheid Leerlingen ontwikkelen zich het beste in een situatie van geborgenheid en veiligheid.
Wederzijds vertrouwen is erg belangrijk. We houden rekening met hun unieke geaardheid.



Gezag
Van iedereen die deel uitmaakt van onze schoolgemeenschap wordt verwacht dat hij/zij zich houdt
aan de op school geldende regels. Daarbij stelt men zich dienend op.



Zorgvuldigheid
We stellen dezelfde eisen aan onszelf als aan de leerlingen en proberen zo consequent mogelijk te
zijn. We zijn bereid onze handelwijze te motiveren en eventueel te herzien.



Zorg
We dragen zorg voor alle leerlingen, in het bijzonder voor leerlingen die extra zorg of uitdaging nodig
hebben. Er zijn speciale leerkrachten leermiddelen beschikbaar om hen te begeleiden.



Kwaliteit
Het christelijk onderwijs dient te voldoen aan de eisen die wettelijk zijn vastgelegd.



Naastenliefde
Wij leven in een multiculturele samenleving. Wij behoren elkaar te respecteren en lief te hebben.



Houding
We belijden dat we geloven in Jezus Christus, Die voor onze zonden is gestorven. Vanuit dat geloof
gaan we met elkaar om (Efeze 4:32). We zijn ons ervan bewust dat wij onze identiteit alleen kunnen
waarmaken als wij Christus navolgen.
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Binnen onze school brengen wij leerlingen in aanraking met het evangelie van Jezus Christus. Dit komt tot
uitdrukking in de lessen en is te merken aan de manier waarop we met elkaar omgaan.
Het christelijke geloof staat centraal in de school door de volgende drieslag:
1. Zien: leerkrachten laten leerlingen zien hoe zij in hun geloof staan;
2. Horen: leerkrachten vertellen leerlingen Bijbelverhalen;
3. Ervaren: leerkrachten brengen leerlingen in aanraking met het christelijke geloof, door middel van
zingen, bidden en vieren.
Uitgangspunten:
De Rank wil een betrouwbare en veilige school zijn. We willen kwalitatief goed onderwijs bieden. Daarnaast
is onze school een plek waar oog is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de (maatschappelijke)
achtergrond van onze leerlingen.
Deze uitgangspunten werken we nader uit in vier dimensies van onze identiteit: de levensbeschouwelijke,
onderwijskundige, pedagogische en maatschappelijke dimensie.
Levensbeschouwelijke dimensie
Vanuit de opdracht van Jezus Christus: ‘’Laat de kinderen tot Mij komen’’ (Markus 10:14b), brengen we de
leerlingen in aanraking met het evangelie. Dit is onder andere terug te vinden in de volgende activiteiten:











Het openen en sluiten van de schooldag met gebed
Het zingen van psalmen, gezangen, christelijke kinderliedjes en uit de zangbundel ‘ Op
Toonhoogte’
 Het leren en overhoren van psalmen
 Het vertellen van de Bijbelverhalen
 Het verwerken van de Bijbelverhalen
 Het meenemen van geld op maandag door de leerlingen voor een jaarlijks gekozen goed doel
 Na elke vakantie een gezamenlijke opening te houden met alle groepen
 Het vieren van de christelijke feestdagen;
- de onderbouw viert het kerstfeest met hun ouder(s)/verzorger(s) in hal van De Rank. De
bovenbouw viert het kerstfeest met hun ouder(s) / verzorger(s) in de kerk van Kerkwijk. Tijdens
de vieringen wordt er verteld uit de Bijbel, gezongen en gemusiceerd.
- het paasfeest vieren we gezamenlijk in de gemeenschapsruimte of in de eigen groep.
- de leerlingen van alle groepen gaan op de jaarlijkse bid- en dankdag met elkaar naar de kerk in
Kerkwijk. Er wordt een dienst gehouden, die speciaal is afgestemd op de leerlingen.
Er is wordt jaarlijks een gezinsdienst gehouden in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente te
Kerkwijk.
Bij het verlaten van de school krijgen de kinderen van groep 8 een Bijbel mee naar keuze
Alle eerste kinderen uit een gezin krijgen in groep 1 een prenten- of kijkbijbel aangeboden.
We bidden samen met de kinderen;
De kinderen mogen punten aandragen voor het gebed, waarna de leerkracht het gebed doet.
Op verzoek van het kind en als de sfeer het in de groep toelaat mogen de kinderen zelf bidden of
een bijdrage leveren.
Er is een gebedskring door en voor ouders om met elkaar te bidden voor de school
De school heeft een identiteitscommissie. Dit adviesorgaan wordt door de directie geregeld
geraadpleegd voor onderwerpen die de christelijke identiteit van de school raken.

Onderwijskundige dimensie
De overheid heeft een aantal kerndoelen vastgesteld die de scholen moeten behalen. De Rank wil een
actieve school zijn met een uitnodigende houding voor ouders en leerlingen. Kinderen hebben talent
gekregen van God. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen op school worden gevolgd en begeleid in hun
ontwikkeling. We streven ernaar dat zij het plezierig vinden op onze school. We doen ons best om de
kinderen zoveel mogelijk binnen het leerstofjaarklassensysteem op te vangen. Binnen de groep zal dan
zoveel mogelijk gedifferentieerd worden.
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Vroegtijdig signaleren van hiaten in dit leerproces, met daaropvolgend een juiste hulpverlening, is een
vereiste waar wij ons voor inzetten. De Rank probeert een onderwijssituatie te scheppen die het mogelijk
maakt een continue ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van hun
ontwikkeling. Deze aspecten betreffen de cognitieve, sociaal emotionele, zintuiglijke, motorische en creatieve
ontwikkeling. Kinderen die meerbegaafd zijn, krijgen onderwijs dat afgestemd is op hun onderwijsbehoeften.
We stellen hoge onderwijsdoelen voor onze kinderen. In de zogenaamde ‘zone van de naaste ontwikkeling’
streven we er naar het beste uit onze leerlingen te halen. We hebben veel aandacht voor het taalaanbod,
woordenschat en rekenen.
Pedagogische dimensie
De school heeft primair de taak om kennis en vaardigheden over te dragen aan leerlingen. Daarnaast heeft
zij een opvoedkundige taak. Die uit zich in aandacht voor normen en waarden die we vanuit de identiteit van
de school belangrijk vinden. Dat betekent dat we van u verwachten dat u achter de school staat als er
pedagogische maatregelen worden genomen om alles in goede banen te leiden.
Een sfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen, vinden wij erg belangrijk.
We proberen dat onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerlingen en
leerkrachten. We proberen een sfeer te scheppen, waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn / haar
uiterlijk, taal en culturele achtergrond. Wij vinden het onze taak om in een sfeer van vertrouwen, die zeer
zorgvuldig moet worden opgebouwd, in de eerste plaats de kennis en de achtergrond die de kinderen zelf
meebrengen in de klas te gebruiken om van elkaar te leren. Kinderen worden uitgedaagd zich een
gefundeerde mening te vormen, waarin het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden.
Kinderen moeten zich op De Rank geborgen weten. We hebben oog voor de eigenheid van het kind.
Kinderen mogen er op De Rank op vertrouwen dat ze gezien worden zoals ze zijn. We proberen het unieke
van elk kind te ontdekken en hier oog voor te hebben. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
en samenwerking om in een sfeer van vertrouwen onze kinderen verder te laten ontwikkelen. Concreet krijgt
dit ook gestalte in het beleggen van ouderavonden waarop een onderwerp in deze sfeer aan de orde wordt
gesteld. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan geweld op school, invloed van de (sociale) media, inhoud
van kinderboeken, pesten enz.
Maatschappelijke dimensie
Het onderwijskundig proces wordt gestimuleerd door het betonen van maatschappelijke betrokkenheid. Als
school hebben we een goede relatie met de kerk in ons dorp. Onze leerlingen bezoeken diverse protestantschristelijke kerken. Voor onze vieringen maken wij gebruik van het kerkgebouw van de Hervormde gemeente
in Kerkwijk.
De school maakt jaarlijks voor alle groepen gebruik van het cultuuraanbod van uit de gemeente Zaltbommel.
Sjors sportief biedt een programma aan op de school in Kerkwijk passend bij de identiteit van de school.
Er zijn lokale initiatieven, zoals de ‘social sofa’ in het dorp Kerkwijk. Er is een samenwerking met de
dorpsraad voor koningsdag. De Rank participeert in activiteiten vanuit de burgerlijke gemeente en treedt naar
buiten bij maatschappelijke initiatieven zoals de avondvierdaagse.

Groep 7/8 ontwierp de ‘social sofa’
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DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

Bestuur
Sinds 1 augustus 2017 maakt onze school deel uit van de Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard
(SCOB). Binnen deze stichting zijn de christelijke scholen uit Aalst, Brakel, Bruchem, Hedel, Kerkwijk en
Zuilichem verenigd.
De SCOB streeft het beheer en in stand houden na van christelijk scholen in de dorpskernen van de
Bommerlerwaard. In het hoofdstuk ‘waar de stichting voor staat’ wordt de grondslag en identiteit toegelicht.
De SCOB zet zich in voor het in stand houden van kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs in onze regio.
De statuten spreken daar als volgt over:
1. De stichting heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestantschristelijke basisscholen, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, in de Bommelerwaard.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de
belangen van het protestants-christelijk onderwijs, zoals bedoeld in het vorig lid, behoort, door het
houden van vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen die tot het gestelde doel
dienstig zijn.
Het bestuur wordt gevorm door 8 leden, afkomstig uit de dorpskernen waar onze scholen gehuisvest zijn en
een directeur-bestuurder. Drie van hen zijn uitvoerende bestuursleden:
- Dhr. C. (Corné) Booij – penningmeester, Hedel
- Dhr. H.J. (Henk Jan) de Haan – uitvoerend bestuurder, Aalst/Brakel
- Dhr. G.T. (Gert) Tissink – directeur-bestuurder
Zes van hen zijn toezichthoudend bestuurslid:
- Mw. D. (Diana) Groeneveld – toezichthoudend bestuurslid, Kerkwijk
- Dhr. C. (Christian) de Haas – toezichthoudend bestuurslid, Aalst/Brakel
- Mw. E. (Elseleen) van Oosterom – toezichthoudend bestuurslid, Hedel
- Dhr. D. (Dirk) Poortvliet – voorzitter, Zuilichem
- Dhr. B. (Bert) Schriever – toezichthoudend bestuurslid, Zuilichem
- Dhr. G.J. (Gert Jan) Westeneng – toezichthoudend bestuurslid, Bruchem
Ieder school heeft een eigen directeur/locatieleider, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken
en de uitvoering van het beleid. Hij/Zij heeft mandaat ten aanzien van een groot aantal school specifieke
zaken. Dit is verwoord in een managementstatuut. In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van
uitvoeringsbesluiten gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de beleidskaders.
De directeur legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder rapporteert aan het
(toezichthoudend) bestuur.
Schoolleiding
De schoolleider van ‘De Rank’ is de heer Bendiks Westerink. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de school.
Wilt u hem persoonlijk spreken, dan kunt u dat het beste in de nieuwsbrief kijken wanneer hij aanwezig is.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel en bestaat uit 4 leden. Zij is ingesteld om zoveel als
mogelijk is tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van ouders en personeel.
Op onze school denkt de MR mee in een aantal onderwijs (ondersteunende) zaken met adviezen en
voorstellen aan het bestuur. Van haar activiteiten legt zij verantwoording af in een jaarverslag.
Elke ouder die een kind minimaal 1 jaar op school heeft, kan als lid van de MR gekozen worden. Daarnaast
kan ook elk personeelslid in aanmerking komen als lid van de MR. Ouders die zich kandidaat stellen worden
geacht de grondslag en doelstelling van ons onderwijs minstens te respecteren.
Groepsgrootte
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'De Rank' is een basisschool waar kinderen van 4 tot en met 12 jaar welkom zijn. Er wordt voornamelijk in
combinatiegroepen gewerkt. De school telt bij de start van schooljaar 2017-2018 72 leerlingen.
De groepsgrootte varieert van ongeveer 15 tot 25 leerlingen.
Ons schoolgebouw
Het huidige gebouw dateert uit 1995. Ons schoolgebouw is geschikt voor vijf combinatiegroepen.
Naast de vijf leslokalen is er een lokaal voor de peuterspeelzaal, een speelgymzaal (voor groep 1 en 2) annex
gemeenschapsruimte en een computerlokaal.
Ook is er een (vergader)ruimte voor het personeel, een keuken en een eigen kantoorruimte voor de directie
en beschikt de school over enkele spreekkamers / onderwijskundige ruimtes.
De voorschool / peuterspeelzaal (‘de Ukkeklup’) wordt gehouden op maandag, dinsdag endonderdagochtend.
Schoolterrein
Aan de voorzijde van de school is een zee van ruimte voor de kinderen, waar ze naar hartenlust kunnen
spelen op de speeltoestellen. Naast de school is voor de peuters een eigen buitenspeelplaats met
speelmogelijkheden. In september 2016 is het plein volledig heringericht met veel mooie speeltoestellen.

Aansprakelijkheid
De school heeft een verzekering afgesloten bij de Besturenraad. Hierop kan alleen in zeer specifieke gevallen
aanspraak worden gemaakt, waarbij gedacht wordt aan juridische aspecten. Tijdens schoolreizen, excursies
etc. zijn de leerlingen verzekerd d.m.v. een reis- en ongevallenverzekering.
De aansprakelijkheid van de school voor schade die leerlingen elkaar of derden tijdens hun schooluren
berokkenen, is beperkt tot die gevallen waarin de school een verwijt gemaakt kan worden. Voorbeelden van
situaties waarin de school niet aansprakelijk is, zijn: diefstal, al dan niet opzettelijke beschadiging van
eigendommen van medeleerlingen of derden (waaronder eigendommen van de school), door leerlingen
veroorzaakte ongelukken op weg van huis naar school.
Het bovenstaande houdt in, dat wij u zeer dringend adviseren voor uw kind een WA- verzekering af te sluiten.
Die verzekeringen kosten in het algemeen weinig geld en behoeden u voor het zelf moeten betalen van soms
zeer aanzienlijke schadeclaims.
Veiligheid
Er is een Arboplan opgesteld en aan de hand daarvan gaan we de komende jaren de school nog veiliger
proberen te maken.
Mocht u op onveilige situaties stuiten voor onze kinderen, dan kunt u dit melden aan de directeur de heer
Bendiks Westerink of bij een lid van de MR.
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DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS

Onderbouw en bovenbouw
Organisatorisch bestaat de school uit twee delen: de onderbouw, groep 0 tot en met 4, en de bovenbouw,
groep 5 tot en met 8.
Daarnaast is er ook nauwe samenwerking tussen de voorschool en kleutergroepen.
Regelmatig spreken de leerkrachten van de onder- en bovenbouw de zaken met elkaar door en stemmen
deze op elkaar af.

Jaarklassen en zelfstandig werken
We werken volgens het zogenaamde leerstof-jaarklassensysteem. Dat wil zeggen: elke cursus begint een
nieuw schooljaar met een nieuwe groep; er wordt een jaarprogramma doorgewerkt volgens een schoolplan.
Binnen het jaarklassensysteem wordt er gedifferentieerd. Met name het zelfstandig werken heeft bij ons de
laatste jaren veel aandacht gekregen. Daarop bouwen we vernieuwend verder. Van onze leerlingen wordt,
naarmate ze ouder worden, verwacht dat ze ook groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit zijn
twee kernbegrippen in ons pedagogisch klimaat.
Interne begeleiding
Kinderen die op welke wijze dan ook moeilijkheden ervaren met het klassikale werken, krijgen aparte
begeleiding binnen de groep. Voor elke groep wordt voor de basis vakgebieden twee keer per jaar een
groepsplan opgesteld. Binnen dit groepsplan wordt beschreven hoe aan elke leerling de beste zorg kan
worden geboden. Dit kan betekenen extra instructie of oefenstof, maar ook compacten van de instructie en
moeilijker oefenstof (zie passend onderwijs)
Ook kinderen die meer aankunnen dan de ‘gewone’ leerstof proberen we uit te dagen door op hen toegespitst
werk. Op onze school neemt meester Dirk Jan de interne begeleiding op zich. Hij ondersteunt leerkrachten bij
extra hulp aan kinderen en coördineren en bewaken de zorgverlening in het algemeen.
Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 trad de wet passend onderwijs in werking. Hieronder wordt uitgelegd wat deze wet
inhoudt en hoe passend onderwijs geregeld is in onze regio.
Regio
De Rank valt onder het nieuwe Samenwerkingsverband PO de Meierij. Dit samenwerkingsverband heeft een
omvang van 29 schoolbesturen, 111 basisscholen, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en 7 scholen voor

- 11 -

Schoolgids PCB “De Rank” 2018-2019

speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). De scholen staan in de gemeenten Den Bosch, Vught, Schijndel, Boxtel,
Maasdriel, Haaren, Sint Michielsgestel en Zaltbommel.
Het samenwerkingsverband heeft een algemeen bestuur, de dagelijkse leiding is in handen van de directeurbestuurder.
Doelstelling samenwerkingsverband
De doelstelling voor het samenwerkingsverband De Meierij is thuisnabij passende ondersteuning en
onderwijs te bieden aan alle kinderen van nul tot veertien jaar, zodat zij zich optimaal en
ononderbroken kunnen ontwikkelen. Wanneer de school zelf tijdelijk of langdurig niet in staat is in de
specifieke onderwijsbehoefte van een leerling te voorzien, dan zoekt zij extra ondersteuning bij
specialisten binnen het samenwerkingsverband en/of externe partners.
Ondersteuningseenheid
Om praktische redenen en effectief passend onderwijs te kunnen uitvoeren is het samenwerkingsverband
onderverdeeld in ondersteuningseenheden. Schijndel, Boxtel, Vught e.o en de Bommelerwaard zijn vier van
deze eenheden. Den Bosch heeft zich verdeeld in 6 eenheden. Iedere ondersteuningseenheid heeft een
eigen manager en in principe heeft iedere ouder en school alleen te maken met de ondersteuningseenheid
waar de school binnen valt. Voor u is dit de Bommelerwaard. Iedere ondersteuningseenheid kan daardoor
inspelen op specifieke lokale omstandigheden, behoeften en vragen rondom passend onderwijs.
Bommelerwaard
Een ondersteuningseenheid bestaat uit een samenwerkende groep scholen. De ondersteuningseenheid
Bommelerwaard bestaat uit alle directies, onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel van bijna alle
scholen voor primair onderwijs in de Bommelerwaard. Zij worden ondersteund door collega’s uit de voorheen
ambulante diensten van de speciaal onderwijs voorzieningen en kunnen de hulp inroepen van alle collega’s
binnen het samenwerkingsverband de Meierij. Zo’n eenheid wordt geleid door een
ondersteuningseenheidmanager.
Ondersteuningsmanager
De ondersteuningsmanager ontwikkelt het beleid voor de ondersteuningseenheid, geeft uitvoering aan het
beleid en de bedrijfsvoering voor de ondersteuningseenheid, zet netwerken op en coördineert samenwerking
en geeft leiding aan de ondersteuningseenheid.
Basisondersteuning
Leerlingen ontvangen op de scholen allen zogenaamde basisondersteuning (ondersteuning die iedere school
moet kunnen geven) al dan niet met een lichte vorm van aanvullende ondersteuning. De scholen bezitten
daar de menskracht, kunde, kennis en middelen voor. Iedere school heeft ook een ondersteuningsplan
gemaakt waarin wordt beschreven hoe deze basisondersteuning er uit ziet en waar de school zich in
ontwikkelt.
Specifieke ondersteuning (arrangement)
Soms kan een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Er wordt dan bekeken welke extra
ondersteuning een kind nodig heeft, een kind krijgt dan een arrangement. In overleg met specialisten uit de
eenheid worden leerlingen met een meer specifieke ondersteuningsbehoefte besproken in de
arrangementskamer. De arrangementskamer bestaat uit leden van het bovenschools platform leerling zorg,
een orthopedagoog/psycholoog en waar nodig gespecialiseerde deskundigen. De ouders zijn daarbij
aanwezig.
Samen met de gegevens die via de school komen en die de ouders in een gesprek nog toevoegen vormt de
Arrangementskamer zich een beeld van wat voor de betreffende leerling nodig is. Zij houdt rekening met het
geschetste onderwijsperspectief (wat kan een kind op termijn bereiken) en bepaalt samen met de school wat,
wie, waar en hoelang de extra ondersteuning vorm zal krijgen. Door het goed volgen van de werkzaamheden
en resultaten binnen de basis- en extra ondersteuning ontstaat als vanzelf zicht of de geboden expertise en
ondersteuning voldoende is.
Speciaal Onderwijs
In een aantal gevallen kan de arrangementskamer de ondersteuningsmanager en de ouders adviseren
gebruik te maken van onderwijs op een speciale school. Daarvoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring
verstrekt. Er zijn echter een beperkt aantal plaatsen in het speciaal onderwijs beschikbaar. In veel gevallen
betreft het een tijdelijke ondersteuning met als doel terugkeer in het regulier onderwijs.
Ook zijn arrangementen mogelijk waarbij leerlingen zowel onderwijs krijgen op een reguliere én op een
speciale school. Dat heet symbiose- onderwijs.
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Verantwoording
De ondersteuningsmanager legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder van het
Samenwerkingsverband die op zijn beurt weer contact houdt met de schoolbesturen en directies van de
scholen. Samen met de scholen uit de Bommelerwaard wordt ook constructief samengewerkt met een
netwerk van lokale samenwerkingspartners verenigd in het CJG en onderhoudt dit met als doel de keten van
jeugdzorg, onderwijsondersteuning en de doorgaande lijn hierin op elkaar af te stemmen.
Doel van dit alles is vooral op maat gesneden ondersteuning te bieden aan alle kinderen binnen het
Samenwerkingsverband.
Adressen
De ondersteuningsmanager van de Bommelerwaard is : Dhr. Wiggert Jan van Wijgerden; 0418 512701.
Het secretariaat van SWV PO De Meierij is gevestigd :
Berlicumseweg 8G; 5248 NT Rosmalen;073 850 78 01 ; Postadres: Postbus 104;5240 AC Rosmalen; Email:secretariaat@demeierij-po.nl
Voor- en naschoolse opvang
Als u gebruik wilt maken van voor- en naschoolse opvang, kunt u contact opnemen met Arthur van der
Schans. Telefoonnummer: 0418-642936. Mailadres: info@tschansje.nl
Onderwijsondersteunende diensten
De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling
JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
Logopedische screening
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende kleuters
krijgen van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of het
kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het
resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.
Logopedie op school
Logowaard biedt logopedie aan bij ons op school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Logowaard: 0418 70 05 10, info@logowaard.nl
Gezondheidsonderzoeken
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoeft zich voor het
onderzoek niet uit te kleden.
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met
de leerkracht. Ouders krijgen een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en de folder
'Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op de basisschool'.
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Ouders
kunnen op eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een afspraak voor maken
via het planbureau: (0344) 69 87 45 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders
bericht als hun kind aan de beurt is.
Spreekuur op school
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig heeft, ontvangen de
ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit
spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen
heeft, twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via
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(0344) 69 87 45 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school.
Vaccinaties
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind automatisch een oproep voor twee prikken
(vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR).
Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
(HPV).
Buurtzorg Jong
Bij Buurtzorg Jong kunt u terecht voor vragen rondom opvoeden en opgroeien. Zij zijn hiervoor aangesteld
door de gemeente Zaltbommel. Zie voor meer informatie www.buurtzorgjong.nl (kijk onder Zaltbommel
dorpen). Ouders, opvoeders en jongeren kunnen ook via zaltbommeldorpen@bzjong.nl en via 06-20744148
hun vragen stellen.
Informatie GGD
Heeft u een vraag, wilt u advies, een afspraak maken of meer informatie over de jeugdgezondheidszorg?
Neemt u dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.0016.00 uur: (0344) 69 87 45 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
Op de website www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD en
vindt u folders over opvoeden en opgroeien.
Per 1 juli 2013 zijn GGD Rivierenland en GGD Regio Nijmegen gefuseerd tot GGD Gelderland Zuid. De
locaties blijven bestaan zoals u gewend was.
GGD Gelderland Zuid, vestiging Tiel
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG TIEL
(0344) 69 87 00
Postadres: Postbus 1120, 6501 BC NIJMEGEN
Schoolbegeleidingsdienst:
Deze dienst geeft advies en ondersteunt het team bij allerlei onderwijskundige zaken en ontwikkelingen.
Zo nodig nemen ze testen af bij kinderen, adviseren over begeleiding van kinderen en ondersteunen hierin
leerkrachten.
De ouders worden vooraf ingelicht als hun kind wordt besproken. Bij onderzoeken of testen moet altijd een
formulier ingevuld worden, waarbij toestemming verleend wordt om hulp te vragen bij de
schoolbegeleidingsdienst. De begeleiding bij de leerlingzorg loopt via BNT-consult in Zaltbommel.

- 14 -

Schoolgids PCB “De Rank” 2018-2019

Voortgezet Onderwijs
Jaarlijks wordt in de periode december tot maart beslist waar de
leerlingen van groep 8 aangemeld worden bij het Voortgezet
Onderwijs. Informatiemateriaal wordt aan de ouders uitgereikt en/of
er wordt een voorlichtingsavond belegd.
Uitgangspunt is dat de leerlingen worden aangemeld bij de school
die door de ouders wordt gekozen. Bij de toelating spelen een
(belangrijke) rol:
 De keuze van de ouders en leerling;
 Het advies van de leerkrachten van de basisschool;
 De resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem en de
entreetoets
De groepsleerkracht adviseert elke ouder afzonderlijk bij het maken van de juiste schoolkeuze voor hun kind
en op verzoek ontvangt u het onderwijskundig rapport.
De resultaten van de Cito-eindtoets liggen rond of boven het landelijk gemiddelde. De Cito-eindtoets geeft
ons de gelegenheid de leerprestaties op de hoofdvakken te vergelijken met die van andere scholen.
Onze leerling populatie is gemêleerd en de leerlingen komen uit alle sociale lagen van de bevolking. Onze
ouderpopulatie is praktisch geheel van Nederlandse afkomst.
Wanneer we de gegevens loskoppelen van de individuele capaciteiten van de kinderen kunnen we
voorzichtig iets zeggen over het onderwijs op onze school. Door het kleine aantal leerlingen in groep 8
fluctueert de score bij onze school sterker dan bij de meeste andere scholen.
De Cito-eindtoetsscores voor onze school waren de afgelopen jaren als volgt (de standaardscore ligt tussen
500 en 550):
2014: 536,4
2015: 536,1
2016: 543
2017: 534
2018: 534,1 (Landelijk gemiddelde: 534,9)

- 15 -

Schoolgids PCB “De Rank” 2018-2019

INHOUD VAN ONS ONDERWIJS

Onderwijskundige aandachtspunten in dit jaar
De hoofdthema’s voor dit schooljaar zijn de invoering van de Kanjertraining en de vorming van een nieuw
schoolplan voor de periode 2019-2023. In de loop van het jaar gaan we input verzamelen om te bepalen wat
de beleidsthema’s worden voor de nieuwe schoolplanperiode.
Het streven blijft kinderen zo veel mogelijk op hun eigen niveau aandacht te geven. Hiertoe gaan we ons
komend schooljaar nog verder toeleggen op gepaste leerstof en extra uitdaging.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van groepsplannen om dit in de groepen op een juiste manier vorm te kunnen
geven. Deze groepsplannen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Op deze manier kunnen
we zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en zorgen we dat we het
maximale uit de kinderen halen. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen hebben we Pittige Plustorens
aangeschaft. Zij kunnen met deze methode, zelfstandig aan uitdagende opdrachten werken.
Wat betreft schoolcultuur willen we meer en meer een lerende organisatie zijn. Dit betekent dat we met en
van elkaar leren. Dit geldt voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten en de schoolleiding.
Een aantal methodes zal dit schooljaar tegen het licht gehouden worden. We kijken of ze (nog) bij onze
school passen en of ze voldoen aan de eisen en wensen van de leerkrachten. Het gaat hierbij om de
methodes voor begrijpend lezen, Engels en de methode voor voortgezet technisch lezen. Daarnaast bezinnen
we ons op een nieuwe methode voor de creatieve vakken.
Vanaf oktober 2016 werken we met tablets (Snappet). Alle kinderen in groep 4 t/m 8 hebben hun eigen tablet.
We starten met rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en extra spellingoefeningen. Ze worden hier
gebruikt voor aanvullende oefeningen op het normale lesprogramma.
Een speerpunt voor komende schooljaar is het sociale klimaat op school. We gaan methode Kanjertraining
inzetten om te werken aan het sociale klimaat.
Om de kinderen voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de maatschappij vinden we het belangrijk
kinderen zo vroeg mogelijk op hun niveau zelfstandig te maken. Dit doen we middels zelfstandig werken in de
groepen.
Culturele vorming vinden we belangrijk en dit schooljaar gaan dit vormgeven door tijdens de creatieve vakken
aansluiting te zoeken bij organisatie/kunstenaars in de regio. Op projectmatige wijze proberen we zo ons
onderwijsaanbod te verrijken. Daarnaast zijn er diverse culture uitstapjes waar de kinderen kennis maken met
cultuur en maatschappij.
Ook in het komende schooljaar zal er weer samengewerkt worden met de voorschool ‘De Ukkeklup’. Mede
door het aanbieden van Voor- en Vroegschoolse Educatie, op de voorschool en in groep 1 en 2 hechten we
waarde aan een goede samenwerking en een goede doorstroom. De voorschool gaat dit schooljaar verder
met huisbezoeken bij de nieuw aangemelde peuters.
Om het lezen te bevorderen zetten we de schoolbibliotheek in. Kinderen kunnen hier wekelijks leuke boeken
lenen, zodat ze uitgedaagd worden om veel te lezen.
Vak- en vormingsgebieden
Met de kerndoelen die de overheid ons heeft opgelegd, kunnen we over het algemeen goed uit de voeten. Op
enkele aanpassingen en wijzigingen na, staan de onderdelen in ons schoolplan verwoord. De praktische
invulling wordt grotendeels bepaald door de methoden die we gebruiken.
Om lesuitval te voorkomen en te bestrijden is er voor elke groep een dagelijks lesrooster, zodat de vak- en
vormingsgebieden evenwichtig aan de orde komen (zie verdeling tijd over de leer- en vormingsgebieden).
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In een schooljaar krijgen de groepen 1 tot en met 4 in totaal 3585 uren les. De groepen 5 tot en met 8 krijgen
in totaal 3942 uren les. In geval van ziekte van een van de leerkrachten wordt alles gedaan om vervanging te
vinden. Zie hiervoor onder “Regeling ter voorkoming van lesuitval”.
Op verzoek van ouders kunnen leerlingen worden vrijgesteld van bepaalde wettelijk voorgeschreven
activiteiten, vanwege levensbeschouwelijke, godsdienstige of (tijdelijke) fysieke bezwaren. Daarvoor komen
dan wel andere onderwijsactiviteiten in de plaats.
Schoolmaterialen
Alle schoolmaterialen die nodig zijn om in de vak- en vormingsgebieden onderwezen te worden, krijgen de
leerlingen van school. Er wordt van u geen bijdrage in de kosten gevraagd. Sponsoring door bedrijven of
instellingen vindt niet plaats.
Aangezien de meeste materialen kostbaar zijn, vragen wij u om mee te helpen deze materialen netjes te
houden, door ze in een tas te doen als ze mee van huis naar school genomen moeten worden. Bij
moedwillige vernieling of vermissing, moeten de betreffende materialen worden vergoed.
Om het milieu te sparen, worden oud papier en plastic gescheiden ingezameld.

Leesonderwijs
Om het lezen bij de kinderen te
stimuleren, want lezen is erg
belangrijk voor een goede
taalontwikkeling, hebben we
grappige, spannende, leuke en
leerzame boeken.
In de groepen 1 en 2 kunnen de
kinderen prentenboeken lenen van
de school op vrijdagmorgen.
Jaarlijks besteden we op een
speelse manier aandacht aan de
kinderboekenweek.
Daarnaast beschikken we over een
uitgebreide voorraad leesboeken
voor de overige groepen.
Om het lezen te bevorderen zijn we
gestart met de schoolbibliotheek. De kinderen uit alle groepen lenen hier boeken.

Bewegingsonderwijs
De gymlessen voor groep 1 en 2 worden gegeven in het
speellokaal. Speciale gymkleding is niet vereist, wel gymschoenen,
het liefst met klittenband of elastiek en voorzien van naam. Deze
schoenen blijven op school.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal van
Bruchem. Voor hen is gymkleding verplicht: gympakje of gymbroek
met shirt en gymschoenen die geen zwarte strepen achterlaten.
We worden gebracht en gehaald met de bus.
Belemmerende kleding
We leven in een multiculturele samenleving, waarin we de normen
en waarden van elkaar respecteren. Anderzijds mogen uitingen (b.v.
gezichtssluiers) geen belemmering zijn voor het onderwijs.
Sociale veiligheid
Een paar jaren geleden is een ‘gedragsprotocol’ opgesteld. In dit
beleidsstuk staat beschreven welke stappen kunnen en worden ondernomen om de veiligheid van de
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leerlingen en leerkrachten zo optimaal mogelijk te maken en houden. Het protocol en het pestprotocol is als
bijlage opgenomen in deze schoolgids.
Verkeersonderwijs
Bij het verkeersonderwijs krijgen we hulp van enkele verkeersouders. Het doel hiervan is om in
samenwerking met het schoolteam de verkeersveiligheid voor onze kinderen te verhogen.
In het najaar vindt er een fietsenkeuring plaats en 1 keer per 2 jaar krijgen de kinderen een oefening in
fietsbeheersing.
De verkeersouders onderhouden ook contacten met de gemeente Zaltbommel.
EHBO
De kinderen uit groep 7/8 worden opgeleid voor het Jeugd-EHBO-Adiploma. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door de
groepsleerkracht; het praktisch gedeelte door de instructrices van de
EHBO-vereniging.
Het ene jaar krijgen de kinderen uit groep 7/8 EHBO en het andere jaar
doen zij het verkeersexamen (theorie en praktijk).
Dit jaar doen de kinderen uit groep 7/8 mee met het verkeersexamen.
Project en culturele vorming
Ongeveer 1 keer per 2 jaar besteden we door de hele school extra aandacht aan een bepaald onderwerp.
Bij verschillende vormingsgebieden krijgt zo'n onderwerp aandacht. Soms worden uitstapjes gemaakt naar
bedrijven of instellingen. Als slot presenteren we meestal het eindresultaat.
Huiswerk
In de bovenbouw krijgen de leerlingen geregeld huiswerk; een klein begin in groep 5 en 6 tot een
systematische hoeveelheid in groep 7 en 8. Dat huiswerk wordt bewust gegeven om leerlingen voor te
bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Een huiswerkboekje of agenda is hierbij een goed hulpmiddel.
Computers en tablets
We zijn in het bezit van een computerlokaal, dat gebruikt wordt voor het computeronderwijs. Hier staan een
groot aantal computers opgesteld. Deze kunnen als extra ondersteuning voor het onderwijs gebruikt worden.
Ze zijn door een netwerk met elkaar verbonden. Daarnaast beschikt ook ieder klaslokaal over een aantal
computers. De kinderen uit groep 4 t/m 8 werken met tablets. Alle kinderen hebben een tablet van school
waar ze oefenstof op kunnen maken. We maken gebruik van Snappet. Deze organisatie biedt oefenstof die
aansluit bij de methodes.
Schoolreis / Spelfeest / Schoolkamp
Om het jaar wordt er voor de kinderen van groep 7 en 8 een
schoolkamp georganiseerd. We gaan dan op de fiets drie dagen
naar een kampeerboerderij in Loon op Zand. In dat jaar gaan we
met de kinderen van de andere groepen een dag op schoolreis.
Het andere jaar gaan we met de kinderen van de groepen 3 tot
en met 8 een dag uit en voor de kleuters wordt er dan op school
een spelfeest georganiseerd.
De kosten van het schoolreisje en schoolkamp zijn voor rekening
van de ouders.
Koningsdag
In samenwerking met de Oranjevereniging, de Basisschool te Bruchem en de voorschool, wordt een
ochtendprogramma georganiseerd met o.a. een aubade en spelletjes.
Avondvierdaagse
Jaarlijks kan uw kind mee doen aan de regionale avondvierdaagse. De deelname van onze school wordt
gecoördineerd door enkele ouders.
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Schoolvoetbaltoernooi
Jaarlijks kunnen de kinderen van groep 7 en 8 meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit vindt plaats in de
maand april.
Dodenherdenking / bevrijdingsdag
In samenwerking met de gemeente Zaltbommel wordt jaarlijks aandacht besteed aan de dodenherdenking en
bevrijdingsdag.
Excursies
Elke groep maakt minstens 1 keer per jaar een excursie, die voortvloeit uit het lesprogramma en een
cultureel tintje heeft.
Door de CCB (Culturele Commissie Bommelerwaard) – ingesteld door de gemeente Zaltbommel - worden
ook (culturele) excursies of workshops voor de scholen georganiseerd.
Boomplantdag
Vanuit de gemeente Zaltbommel wordt er voor onze kinderen bij toerbeurt op bescheiden wijze aandacht
besteed aan de nationale boomplantdag.
Sinterklaasfeest
Op summiere wijze wordt hier aandacht aan besteed. De
kinderen van de onderbouw krijgen een cadeautje van de
zwarte pieten.
De kinderen uit de bovenbouw kopen een cadeautje voor elkaar
en maken hierbij een surprise en gedichtje. Elke
combinatiegroep viert het feest in eigen lokaal.
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Verjaardagen
Als de kinderen jarig zijn mogen ze trakteren in hun eigen groep. We gaan niets voorschrijven, want u bent
zelf vindingrijk genoeg. Het personeel heeft er geen bezwaar tegen in dezelfde traktatie mee te delen als die
voor de kinderen.
Wij stellen het op prijs als het een “gezonde’ traktatie is.
De kinderen mogen, nadat in de eigen klas de verjaardag is gevierd, de andere klassen langsgaan. Daarbij
mogen twee kinderen uit de groep mee.
Normaliter wordt er onder lestijd niet gesnoept of gegeten.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen voor de verjaardag van papa of mama een cadeautje maken. Wilt
u vroegtijdig een briefje met de data meegeven aan uw kind?
De verjaardag van de leerkrachten worden gezamenlijk gevierd op de ‘meesters- en juffendag’. Die wordt
eind september gehouden. De kinderen mogen de leerkrachten een cadeautje geven.

Afscheid groep 8
Op de laatste woensdag van het schooljaar geven we speciaal aandacht aan groep 8. In de laatste week is er
een uitje in de omgeving.
's Avonds vieren we het afscheid in de school met leerkrachten, ouders en andere familieleden. Groep 8
presenteert dan ook de musical.
Schoolmarkt
De laatste donderdag van het schooljaar heeft een bijzonder tintje. Deze dag staat dan namelijk in het teken
van onze schoolmarkt. De schoolmarkt wordt georganiseerd door de ouderraad, met hulp van overige ouders
en enkele leerkrachten.
’s Morgens is er een vossenjacht, waarbij de leerlingen van groep 8 ‘vossen’ zijn.
Tussen de middag eten we op school en de dag wordt meestal afgesloten met de schoolmarkt.
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Dierendag
Jaarlijks besteden we aandacht aan het welzijn van de dieren. Soms gaan we er zelf op uit, bijvoorbeeld op
bezoek bij het dierenasiel of het dierenpark, of we nodigen een gastspreker uit, bijvoorbeeld een dierenarts.
Het zelf meenemen van (huis)dieren naar school wordt door ons afgeraden. Dit onder andere in verband met
allergische reacties. Bovendien zullen de dieren het niet zo erg waarderen.
Speelgoedmiddag
Elke dinsdagmiddag is er in groep 1 en 2 een speelgoedmiddag. De kinderen mogen alleen die middag hun
eigen speelgoed naar school meenemen, als ze dat willen.
Schoolfotograaf
Jaarlijks bezoekt de schoolfotograaf onze school. Het ene jaar worden er alleen groepsfoto’s gemaakt. Het
andere jaar worden er ook portretfoto’s gemaakt. U bent niet verplicht de gemaakte foto's te kopen. In dit
schooljaar zal de fotograaf ook portretfoto’s maken.
Gebedskring
Iedere eerste woensdag van de maand of donderdagavond komt de gebedskring bij elkaar in de ruimte van
‘de Ukkeklup’. De gebedskring begint om 08:30 uur. Op donderdagavond om 20:00. De actuele data staan op
de schoolkalender.
Met elkaar wordt er gebeden voor de school, leerkrachten, kinderen, ouders enz. Wilt u als ouders
gebedspunten doorgeven dan kan dat via gebedskringderank@gmail.com.
De gebedskring is voor alle ouders toegankelijk.
Contactpersoon: Ria Oomen. Tel: 0418-551065
Batterijen/Cartridges
We sparen met elkaar oude batterijen voor de stichting Stibat, die ons daarvoor beloont met leuke en
leerzame cadeautjes voor de kinderen. Helpt u ook mee sparen? De ton staat in de hal. Ook voor lege
cartridges staat er een doos in de hal. Op deze manier sparen we het milieu.
Typecursus
Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er de mogelijkheid thuis een typecursus te volgen. U krijgt daarvoor
meer informatie en een aanmeldingsformulier van de verschillende aanbieders.
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SCHOOLREGELS

Begin- en eindtijd
Onze school heeft een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de middag op school eten, onder
leiding van hun eigen leerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U zorgt wel zelf voor het eten en (als u
geen gebruik maakt van schoolmelk) drinken van uw kind(eren).
De schooltijden zijn:
Maandag: 08:30 – 14:30 uur
Dinsdag: 08:30 – 14:30 uur
Woensdag : 08:30 – 12:15 uur
Donderdag: 08:30 – 14:30 uur
Vrijdag: 08:30 – 14:30 uur
De morgenpauze is van 10:30 – 10:45 uur.
De middagpauze is van 12:00 – 12:30 uur.
Leerlingen die na 1 januari 4 worden en instromen in de kleutergroep gaan tot de zomer alleen de ochtenden
naar school.
Groep 0 en 1 heeft op maandag- en vrijdagmiddag vrij. (Vanaf 12:00 uur.)
Groep 2, 3 en 4 hebben op vrijdagmiddag vrij. (Vanaf 12:00 uur.)
Een kwartier voordat de school begint mogen de kinderen op het schoolplein spelen. Een van de leerkrachten
houdt vanaf dat moment toezicht.
Om 08:25 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen. Om
08:30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.
Normaliter blijven de kinderen buiten totdat de bel gaat. De kleuters mogen
10 minuten voor de tijd naar de klas gebracht worden. Bij ongunstige
weersomstandigheden geldt dat voor alle kinderen.
Als kinderen bijzondere spullen bij zich hebben, bijvoorbeeld omdat ze jarig
zijn, mogen ze die naar binnen brengen.
Wilt u bij het halen en brengen van de kinderen uw snelheid aanpassen in
verband met overstekende kinderen en zo mogelijk de auto parkeren in de
daarvoor bestemde vakken? Daarnaast het verzoek om de auto altijd zo te
parkeren, dat deze met de neus richting Delwijnen staat. Als u dus uit die
richting komt, kunt u om het griendje heen rijden. Dit komt ook de veiligheid
ten goede.
Na schooltijd blijft het plein een poosje open. Kinderen kunnen dan, op eigen
verantwoordelijkheid, nog spelen.
Bij overlast worden ze door een van de leerkrachten naar huis gestuurd.
Als de laatste leerkracht vertrekt, gaat ook het hek rond het plein op slot.
Pauze
De kinderen mogen elke dag (gezond) eten en drinken meenemen voor in de pauze. Snoep is niet
toegestaan.
De kinderen eten onder toezicht van de juf of meester in de klas. Daarna hebben de kinderen van groep 3 t/m
8 een kwartier pauze. Er is dan een leerkracht op het plein om een oogje in het zeil te houden. Op woensdag
is het fruitdag. Dan mogen de kinderen alleen fruit meenemen voor de pauze.
Voor de lunchpauze nemen de kinderen ook hun eigen lunchpakketje en drinken mee. Er is ook de
mogelijkheid om tijdens de lunch schoolmelk te drinken.
Schoolmelk
Voor de kinderen is er de mogelijkheid gebruik te maken van schoolmelk in de middagpauze.
U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven via www.campinaopschool.nl.
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Meer informatie hierover is verkrijgbaar op school, bij meester Dirk Jan.

Ziekte
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd telefonisch (0418-642259) doorgeven?
Als wij voor 09:00 uur niets gehoord hebben, zoeken wij contact met u voor navraag.
Doktersbezoek etc.
Indien het mogelijk is, wilt u dan voor dokters-, tandarts- en dergelijke bezoeken proberen buiten schooltijd
een afspraak te maken. Uw kind kan anders belangrijke onderwijsinformatie mislopen.
Vakantierooster 2018-2019 en studiedagen
Studiedagen:
27 en 28 september 2018
Herfstvakantie:
15 – 19 oktober 2018
Kerstvakantie:
24 december 2018 – 4 januari 2019
Studiedag:
11 januari 2018
Voorjaarsvakantie:
4 – 8 maart 2019
Studiedag:
27 maart 2019
Meivakantie:
19 april – 3 mei 2019
Hemelvaart:
30 en 31 mei 2019
Pinkstermaandag:
10 juni 2019
Zomervakantie:
8 juli – 16 augustus 2019
De groepen 5 – 8 zijn de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de zomervakantie ook vrij.
Het vakantierooster wordt opgesteld door een regionale commissie. Let op! Het wijkt op sommige punten af
van de data die op diverse websites zijn te vinden.
Leerplicht en extra verlof
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat er alleen in bijzondere omstandigheden onder
schooltijd vrijaf gegeven mag worden. Hoe dat allemaal precies in elkaar steekt, leest u in de bijlage achterin
deze gids.
Schorsing/verwijdering van leerlingen
Wanneer het gedrag van een leerling zulke ernstige vormen aanneemt dat de voortgang van het onderwijs
ontregeld raakt en/of andere leerlingen in bedreigende situaties geraken, kan de directeur, nadat hij
gesproken heeft met de groepsleerkracht en ouders, deze leerling voor ten hoogste 3 schooldagen
verwijderen. Tegelijkertijd zal hij hiervan onmiddellijke een mededeling doen aan de ouders/verzorgers van de
betreffende leerling en aan het bestuur. Daarna zal overleg plaats vinden over de vervolgprocedure.
We verwijzen naar ons gedragsprotocol (in een bijlage van deze schoolgids) met daarin de stappen en regels
die gelden in voorkomende gevallen.
Regeling ter voorkoming van lesuitval
In geval van ziekmelding door een leerkracht, wordt er als volgt gehandeld:
Er wordt ingeschat hoe lang vervanging noodzakelijk zal zijn. Vervolgens worden vervangers benaderd.
Indien er geen vervanging is gaan we over op:
 verschuiving of samenvoeging van groepen;
 interne wisseling bij aanwezigheid van een niet voor die groep aanwezige vervanger;
 bij aanwezigheid van een lio-stagiair de vrij geroosterde leerkracht inzetten.
 taakrealisatie-uren ruilen (niet laten vervallen).
 bieden bovenstaande mogelijkheden geen oplossing, dan gaat de desbetreffende groep naar huis,
volgens de richtlijnen van de inspectie. Daarbij gelden de volgende afspraken:
 in principe niet de eerste dag;
 alleen in uiterste geval toe overgaan;
 voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school opvang regelen.
De directeur is niet voor vervanging beschikbaar in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd
mogelijk is en zijn geplande werkzaamheden dit toestaan.
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DE ZORG VOOR KINDEREN

Nieuwe leerlingen en toelatingsbeleid
Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u, enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, een
telefoontje plegen met de school. Is het uw eerste kind dan kunt u vragen naar Bendiks Westerink om een
afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en inschrijving. Tevens ontvangt u dan een
kennismakingspakket met o.a. de schoolgids. Heeft u al kinderen op school, dan kunt u bij de leerkracht van
groep 1 en 2 of bij de directeur een inschrijvingsformulier krijgen. Het inschrijfformulier staat ook op onze
website.
Bovenstaande geldt ook voor kinderen die al ouder zijn en bijvoorbeeld door verhuizing op onze school
komen.
'De Rank' is een protestants-christelijke basisschool, waar alle kinderen in principe welkom zijn. Van alle
ouders verwachten we wel dat ze minstens de identiteit van de school respecteren.
We stellen het op prijs dat bij het aanmeldingsbezoek ook de toekomstige leerling aanwezig is, om de ingang
zo goed mogelijk te laten zijn. Er volgt een rondleiding door de school.
Voordat een nieuwe kleuter geplaatst wordt, is er de mogelijkheid om een keer te wennen in de groep. U kunt
dit het beste doen in overleg met de juf, zodat de begeleiding zo goed mogelijk zal zijn.
De kinderen die vanuit de Ukkeklup instromen gaan vooraf een keer kijken samen met de leidsters van de
Ukkeklup. Ze hoeven dan in principe niet meer te wennen. Mocht het toch nog een grote stap zijn voor uw
kind, dan kunnen we in overleg nog een wenochtend of –dag plannen.
In de maand december en de laatste vier weken voor de zomervakantie wordt niet ‘proefgedraaid’ en worden
geen kinderen geplaatst. Dit in verband met de drukte in deze periodes.
Algemene leerlingenzorg
In ons onderwijs aan de kinderen proberen we de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen.
Dat doen we onder meer op de volgende manieren:
Observatie tijdens het uitvoeren van opdrachten door de leerlingen en zo nodig meteen hulp bieden of
corrigerend handelen;
Na de oefenfase van de leerstof door overhoren, repetities en/of toetsen geven. Vanaf groep 2 worden
kinderen enkele keren per jaar met behulp van Cito-toetsen gescreend om efficiënte begeleiding aan de
kinderen te kunnen geven. Deze toetsen hebben vooral betrekking op de gebieden rekenen, taal, lezen en
sociaal emotionele ontwikkeling. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt bijgehouden met behulp van de
systemen KIJK en Zien. Ouders kunnen via een digitaal ouderportaal de toets gegevens van hun kind(eren)
inzien.
Een aantal keer per cursusjaar houden een we groepsbespreking met leerkracht en de IB-er. Indien nodig
bespreken we ook leerlingen in onze teamvergaderingen.
Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport (februari en juli).
Naast de leerprestaties hechten we ook aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Dit doen we middels de observatie instrumenten KIJK en Zien.
Wanneer er zorgen over zijn over de sociaal-emotionele
ontwikkeling wordt er contact opgenomen met de ouders en
besproken wat er gedaan gaat worden.
Om de continuïteit te waarborgen wordt er planmatig gewerkt
aan deze zorg. Dit doen we met behulp van een zorgplan in
combinatie met het zorgplan van het samenwerkingsverband
‘de Meierij’.

Specifieke leerlingenzorg
Door het dagelijks werken met de kinderen, ontdekt de
leerkracht wat ze moeilijk vinden en daardoor mogelijk achterblijven bij de rest van de groep. We proberen
deze kinderen zo goed mogelijk extra ondersteuning te geven. Voor elke groep is er een groepsplan waarin
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beschreven staat hoe de kinderen extra hulp krijgen of waar ze verdiepingsstof kunnen maken. Dit is ook
onderwerp van gesprek tijdens de ouderinformatieavonden.
Leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld, krijgen extra werk aangeboden. Het komt wel eens voor dat
een kind leerstof kan overslaan en vervroegd naar een andere groep kan. Hiervoor is nauwkeurig onderzoek
nodig, om voor de toekomst schade te voorkomen.
Voor meerbegaafde kinderen is er de mogelijkheid om in een aparte groep aan een bepaald vak te werken.
We doen dit aan de hand van de Pittige plustorens. Vanaf groep 5 werken kinderen 3x per week aan een
eigen gekozen onderwerp.
Mochten we als school niet meer kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, dan wordt er in
overleg met het samenwerkingsverband en de ouders naar een passende oplossing gezocht.
Verzekeringen
Voor al onze leerlingen is een basisverzekeringspakket afgesloten. Het betreft een WA- en een
scholierenongevallenverzekering.
Ontruimingsplan
Eén keer per jaar oefenen we met de kinderen om de school op de juiste wijze snel te kunnen verlaten voor
het geval er zich calamiteiten voordoen. Deze ontruiming wordt vervolgens geëvalueerd,
waardoor van de gemaakte fouten geleerd kan worden.
Hoofdluis
Regelmatig wordt, door een groepje ouders, gecontroleerd op de aanwezigheid van
hoofdluis. Dit is in het verleden samen met de GGD opgezet.
U wordt vooraf middels de activiteitenkalender geïnformeerd over de momenten. Dit is vaak de dinsdag na de
vakanties.
Het beleid wordt zodanig uitgevoerd dat de privacy van de ouders en kinderen is gewaarborgd
Groepsindeling
Groep 1-2: juf Nel (maandag en dinsdag) en juf Nicole (woensdag, donderdag en vrijdag).
Groep 3-4: meester Dirk Jan (alle dagen)
Groep 5-6: juf Wilma (maandag, dinsdag)
Juf Nel (woensdag, donderdag en vrijdag)
Groep 7-8: juf Jolanda (maandag t/m donderdag)
Juf Wilma (vrijdag)
Nascholing
Per cursusjaar wordt bekeken welke nascholing gedaan zal worden en door wie. De nascholing laten we zo
nauw mogelijk aansluiten bij de onderwijskundige ontwikkeling in onze school.
Naast het volgen van specifieke cursussen, zoals bedrijfshulpverlening en EHBO, laten we ons ook
bijscholen door de schoolbegeleidingsdienst bij het in gebruik nemen van nieuwe methoden.
Stageschool
'De Rank' is een stageschool voor studenten van het Hoger Pedagogisch Onderwijs (PABO).
In de loop van het schooljaar oefenen zij een aantal weken in de groepen 1 tot en met 8, onder begeleiding
van de leerkracht. U kunt studenten verwachten van de "Christelijke Hogeschool" uit Ede.
Daarnaast hebben wij ook studenten van MBO-opleidingen. Zij studeren vaak voor klassen- of
onderwijsassistent.
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SPECIAAL VOOR DE OUDERS

Contact school en ouders
Minimaal drie keer per jaar is er een contactavond voor de ouders, waarbij ze gelegenheid krijgen het werk
van hun kind(eren) in te zien en met de leerkrachten daarover te spreken in een 10-minuten gesprek. Deze
middagen en avonden zijn gepland na de uitreiking van de rapporten en in november.
Jaarlijks wordt in aan het begin van het schooljaar voor iedere groep een avond belegd waarin de leerkracht
aan de ouders uitleg geeft over de lesstof en werkwijze in de betreffende groep. Ook staat er aan het begin
van het schooljaar een startgesprek gepland, zodat wij een goed beeld krijgen van uw kind.
Jaarlijks wordt een ouder- of voorlichtingsavond belegd over bijvoorbeeld de manier waarop gewerkt wordt bij
een bepaald vormingsgebied of over een onderwerp dat de opvoeding raakt van de kinderen. Deze avond
wordt georganiseerd door de MR.
In verband met de schoolkeuze na het basisonderwijs, wordt de gelegenheid geboden aan de ouders van de
kinderen uit groep 8 hierover een gesprek te voeren.
Daarnaast staat het de ouders vrij om contact op te nemen met de school, als er behoefte bestaat aan een
gesprek. Het is verstandig om daarvoor eerst (telefonisch) een afspraak te maken.
Nieuwsbrief
Eens per twee weken (op dinsdag) ontvangt u een nieuwsbrief met daarin voor u relevante
wetenswaardigheden. Verzoeken van derden om nieuwsfeiten door te geven,
worden gehonoreerd, mits deze niet strijdig zijn met de identiteit van de school
en ze betrekking hebben op de kinderen van onze school. Bij twijfel beslist de
directie, al dan niet in samenspraak met het bestuur.
De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Mocht u de nieuwsbrief niet (meer)
ontvangen, geef het dan even door aan de directie. De nieuwsbrief is ook na te
lezen op de website.
Privacytoelichting
Op PCB de Rank, onderdeel van de SCOB, gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is
vastgelegd in het privacyreglement van de SCOB. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen wij
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
In deze Privacytoelichting kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).
Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen,
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat
nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar
– zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan
de school is niet verplicht.
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen
van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd
en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Rank onderdeel
uitmaakt van de SCOB, worden daar ook persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de
gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met
deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag
de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie
door de leverancier wordt voorkomen.
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Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant
zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen
van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.
Binnen de SCOB hebben wij op basis van ons privacyreglement een privacy toelichting opgesteld. Hierin vindt
u meer informatie over de manier waarop wij als organisatie omgaan met persoonsgegevens. Ook is in dit
document een overzicht opgenomen van de leveranciers waarmee wij leerling gegevens uitwisselen. U vindt
deze privacytoelichting onder ‘downloads’ op de website van de SCOB.
Website en Facebook en foto’s van kinderen
Op onze website (www.pcbderank.nl) vindt u van alles over onze school. Hier staat ook de
activiteitenkalender en het nieuwsbrievenarchief.
Er staan ook foto’s van kinderen op de site. Vanaf dit schooljaar gaan we werken met
toestemmingsverklaringen van ouders voor de verschillende plekken waar foto’s gedeeld worden.
We hebben als school ook een Facebookpagina waarop dingen gedeeld worden. Dit is extra informatie; alle
benodigde informatie zal altijd via de website gedeeld worden. Via Facebook kunnen we wel ouders snel van
iets op de hoogte brengen, maar we verwijzen dan wel naar de site. Onze Facebookpagina is een
persoonlijke pagina, dus wij kunnen mensen hier voor uitnodigen. Dit om te voorkomen dat iedereen alles
kan zien. Wilt u deze pagina ook zien, zoek dan even op PCB de Rank in Kerkwijk en stuur ons een
vriendschapsverzoek.
We vragen u om terughoudend om te gaan met het delen van foto’s van kinderen van de school. Als u foto’s
hebt gemaakt bij bijvoorbeeld een uitje van de school, dan kunt u dit het beste (selectief) een aantal foto’s
sturen naar één van de leerkrachten, zodat zij het via de schoolkanalen kunnen verspreiden.
Klachtenprocedure
Het komt voor dat ouders klachten en/of wensen hebben over de gang van zaken op school. Meestal kunnen
die op een plezierige en bevredigende manier worden besproken en opgelost.
Als het een klacht betreft die een leerkracht of de directeur raakt, wordt ervan uitgegaan dat u met hem/haar
contact zoekt om een gesprek te hebben. Als het onder vier ogen gebeurt, is de kans op toenadering het
grootst.
Wanneer u het gevoel heeft dat aan uw klacht, wens of verzoek niet voldoende recht is gedaan, dan kunt u
naar de directeur gaan. Geeft dit naar uw idee niet voldoende uitkomst, dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter van het schoolbestuur.
We hopen dat op deze manier de communicatie op een goede wijze zal verlopen.
Vertrouwenspersoon
Als vertrouwenspersoon voor onze school fungeert Mevrouw A. van Bruchem-van de Steeg
Molenstraat 17 te Bruchem;
Telefoonnummer: 0418-64 23 21.
Zij wil een luisterend oor zijn bij vertrouwelijke zaken en ongewenste intimiteiten. Zie voor meer informatie
achter in deze gids.
Als vertrouwenspersoon voor de kinderen is juffrouw Nel aangewezen.
Samenwerking school en ouders
Ouders en school hebben samen het goede voor met de kinderen en goede samenwerking zal het
opvoedingsproces positief beïnvloeden. Wij zijn graag bereid met u mee te denken over opvoedingssituaties
en we vragen van u aan uw kinderen een positieve houding te tonen ten opzichte van de school.
U kunt dat laten blijken door:
 Positief te spreken over de leerkrachten;
 Het stimuleren, controleren van opgegeven werk en zo nodig en mogelijk hulp bieden daarbij;
 Het bezig zijn met de kinderen door het doen van spelletjes en voorlezen;
 Het bezoeken van de schoolactiviteiten.
Ouderraad en hulpouders
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Sinds een aantal jaar heeft onze school een ouderraad. Deze bestaat uit een aantal ouders en een van de
leerkrachten. De ouderraad houdt zich bezig met de verschillende activiteiten die op school gehouden
worden. Denk hierbij aan de sinterklaasviering, het paasontbijt en de meesters-en juffendag.

We vinden het fijn als u meedoet. Wilt u hierover informatie, dan kunt u terecht bij een van de leerkrachten.
Hulp vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de leerkracht en elke hulpouder heeft een
geheimhoudingsplicht over vertrouwelijke school- en leerlingenzaken.
Voor eventuele calamiteiten tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de school is voor de hulpouders
een wettelijke verzekering afgesloten.
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DE ONTWIKKELING VAN ONS ONDERWIJS

Onderwijsvernieuwing
De ontwikkelingen in de maatschappij gaan erg snel en daar moet het (basis)onderwijs op inspelen, zodat de
kinderen straks goed toegerust de maatschappij kunnen binnenstappen.
Dit vraagt om een veranderende onderwijskundige instelling van de leerkrachten en (stapsgewijze)
vernieuwing van de lesmethoden.
Er wordt stapsgewijs gewerkt aan vernieuwing van de lesmethoden. We kunnen zeggen dat we op alle
vakgebieden beschikken over moderne leermiddelen. Dit is niet alleen fijn voor de kinderen, maar ook voor
ons als leerkrachten is dit prettig. Daarmee krijgt ons onderwijssysteem steeds een nieuwe impuls. Vorig
schooljaar zijn we gestart met het gebruik van tablets. Ook dit geeft een nieuwe impuls aan de
onderwijskwaliteit.
Voor het schooljaar 2018-2019 gaan we een nieuwe methode voor sociaal-emotionele vorming invoeren: de
Kanjertraining. Er zijn een drietal studiedagen waarin de leerkrachten geschoold worden om deze methode te
gebruiken in de klas.
Externe contacten
Al zijn we de enige school in onze dorpskern, toch willen we graag contacten met anderen onderhouden. Zo
zijn er goede contacten op directieniveau met de scholen in onze gemeente.
Het bestuur is in gesprek met christelijke besturen in de Bommelerwaard om te komen tot samenwerking.
Doel van deze samenwerking is: het op lange termijn continueren van christelijk onderwijs in de
Bommelerwaard. Daarnaast zijn er contacten met scholen voor Voortgezet Onderwijs, onder meer in
Zaltbommel, Wijk en Aalburg en Gorinchem.
Ook is er regelmatig overleg met de burgerlijke gemeente Zaltbommel: Overleg Lokaal Onderwijsbeleid.
De contacten die we hebben met de inspectie voor het basisonderwijs willen we ook niet onvermeld laten. In
het algemeen bezoekt een inspecteur eens per vier jaar onze school. Ook krijgt hij/zij alle formele stukken
toegezonden, ter informatie, ter goedkeuring of ter becommentariëring. U kunt hierbij denken aan het
schoolplan en schoolgids.
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NAMEN EN ADRESSEN

PCB ‘De Rank’
Molenstraat 50
5315 AB Kerkwijk
 (0418) 64 22 59
www.pcbderank.nl
directie@pcbderank.nl

Uitvoerend bestuur
-

Dhr. C. (Corné) Booij – penningmeester, Hedel
Dhr. H.J. (Henk Jan) de Haan – uitvoerend bestuurder, Aalst/Brakel
Dhr. G.T. (Gert) Tissink – directeur-bestuurder

Toezichthoudend bestuur
-

Mw. D. (Diana) Groeneveld – toezichthoudend bestuurslid, Kerkwijk
Dhr. C. (Christian) de Haas – toezichthoudend bestuurslid, Aalst/Brakel
Mw. E. (Elseleen) van Oosterom – toezichthoudend bestuurslid, Hedel
Dhr. D. (Dirk) Poortvliet – voorzitter, Zuilichem
Dhr. B. (Bert) Schriever – toezichthoudend bestuurslid, Zuilichem
Dhr. G.J. (Gert Jan) Westeneng – toezichthoudend bestuurslid, Bruchem

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Christina van Haaften

Martijn Reijenga

Namens het personeel:
Jolanda Schreuders

Dirk Jan van Horssen
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Ouderraad
Namens de ouders:
Jeanine van Geffen
Ciska de Waal
Petra Cazemier
Susan Versteeg

Marleen Oomen
Inge Bresser
Albertine Gouda

Namens het personeel:
Wilma van der Maas

Verkeersouders
Jeannet van Linden

Suzan Zuidhof
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Personeel
Juf Lenny van den Berg
leidster voorschool (dinsdag en donderdag)
ukkeklup@pcbderank.nl

Meester Dirk Jan van Horssen
leerkracht groep 3-4 (maandag, woensdag, donderdag, vrijdag)
djvhorssen@pcbderank.nl

Juf Wilma van der Maas
leerkracht groep 5-6 (maandag, dinsdag) en groep 7-8 (vrijdag)
wvdmaas@pcbderank.nl

Juf Jolanda Schreuders
leerkracht groep 7-8 (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend (RT))
jschreuders@pcbderank.nl

Juf Gertrude van Trigt
gvantrigt@pcbderank.nl
leerkrachtondersteuning (dinsdag)

Juf Nel de Vries
leerkracht groep 1-2 (maandag en dinsdag) en groep 5-6 (woensdag, donderdag, vrijdag)
ndvries@pcbderank.nl

Juf Nicole Wahlbrinck
Leerkracht groep 1-2 (woensdag, donderdag, vrijdag).
nwahlbrinck@pcbderank.nl
Juf Els van der Wal
Intern begeleider vanaf 1-10-2018 (aanwezig op dinsdag)
evdwal@pcbderank.nl

Juf Carola Westeneng
Leerkracht van groep 5-6 (maandag- en woensdagochtend: ondersteuning arrangementen)
cwesteneng@pcbderank.nl

Meester Bendiks Westerink
Directie, aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
directie@pcbderank.nl

Juf Rianne van Wijnen
leidster voorschool (maandag, dinsdag en donderdag)
rvwijnen@pcbderank.nl
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GGD
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
J.S. de Jongplein /Teisterbantlaan 1b
Postbus 137
4000 AC Tiel
 (0344) 63 85 55
Schoolarts: Mevrouw E. van Est
Schoolverpleegkundige: Mevrouw A. van Tintelen
Doktersassistente: Mevrouw M. van der Donk
 (0344) 69 88 44 (ma t/m do, 9.00 – 12.00 uur)

Logopedie
Logopediepraktijk Bommelerwaard
Ridderhof 3
5311 CM Gameren
 (0418) 70 05 10
info@logowaard.nl

Inspectie
Inspectie voor het basisonderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
 info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs:
 (0800) 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
 (0900) 111 3 111 (lokaal tarief)
(ingeval van mishandeling en/of geweld)
Schoolbegeleidingsdienst
SWV de Meierij
Wielkamp 1
5301 DB Zaltbommel
 (0418) 5411 76
BNT-consult
Oenselsestraat 27
5301 EN Zaltbommel
(0418) 51 44 43
Vertrouwenspersoon
Mevrouw A. van Bruchem-van de Steeg
Molenstraat 17
5314 BX Bruchem
 (0418) 64 23 21
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KLACHTENCOMMISSIE VOOR AGRESSIE, GEWELD, DISCRIMINATIE EN SEKSUELE INTIMIDATIE

Door de inwerkingtreding van de kwaliteitswet op 1 augustus 1998, zijn schoolbesturen verplicht een
klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Volgens de voorgestelde wetgeving kunnen ouders en
leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag
en het personeel. Het klachtenrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van
het onderwijs.
Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd. Hiermee wordt het belang van de
betrokkene gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
Dit heeft er toe geleid dat het schoolbestuur, met instemming van de Medezeggenschapsraad, zich heeft
aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs (Besturenraad PCO). De heer mr. H.
Naves is voorzitter van deze commissie. In overleg met hem worden de overige leden van de commissie
aangezocht.
De vertrouwenspersoon voor onze school is:
Mevrouw A. van Bruchem – van de Steeg Molenstraat 17
5314 BX Bruchem
Telefoon: (0418) 64 23 21
De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Zij is voor de uitvoering van haar
taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.
Let op: met nadruk willen we stellen dat het niet de bedoeling is om met algemene klachten of bij een
'gewone' ruzie tussen kinderen naar de vertrouwenspersoon te gaan. Daarmee gaat u in eerste instantie naar
de leerkracht, vervolgens naar de locatieleider en/of directeur. Is naar uw mening de oplossing niet
bevredigend, dan kunt u contact opnemen met het bestuurslid de heer K. Pleijsier.
Het gaat dus over klachten over (ernstige) agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie in de
verhouding leerkracht tegenover leerling of leerling tegenover leerling.
Onder agressie, geweld of pesten wordt verstaan: Gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van
gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of
lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.
Onder discriminatie wordt verstaan: Elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in artikel 2
van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot
gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of andere
terreinen van het openbare leven wordt tenietgedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als
onbedoeld zijn.
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: Ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in
verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse
en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst of wordt door de ouders, voogden of verzorgers van de
leerling als ongewenst aangemerkt. Seksuele intimidatie kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.
Zijn er klachten of problemen over agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie, bespreek die in
eerste instantie, indien mogelijk, met de betreffende leerkracht en zonodig met de directeur en/of de
vertrouwenspersoon. Deze zal de klacht aanhoren en als het nodig is de klachtencommissie inschakelen. Als
school zijn we via de Besturenraad aangesloten bij de klachtencommissie.
Alle betrokkenen zijn verplicht zich te houden aan het model Klachtenregeling, dat door het bestuur is
vastgesteld, met instemming van de Medezeggenschapsraad.
Hebt u nog vragen over het bovenstaande of wilt u de klachtenregeling inzien, dan kunt u contact opnemen
met de directeur van de school.
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Bijlage: schoolvrij? Wanneer wel, wanneer niet?
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Bijlage: Gedragsprotocol
GEDRAGSPROTOCOL VOOR PCB “DE RANK” TE KERKWIJK.

De laatste jaren is er een maatschappelijke discussie ontstaan over het bestrijden van de toenemende
agressiviteit in onze maatschappij. Ook op scholen worden we geconfronteerd met ongewenst gedrag zoals:
Fysiek: slaan, duwen, schoppen, etc.
Mentaal: uitschelden, roddelen, vloeken, brutaliteiten etc.
Materieel: afpakken, stukmaken van spullen die niet het eigendom zijn etc.
Het is goed om gedragsproblemen en pesterijen eensgezind aan te pakken. Voor deze eensgezinde aanpak
hebben we een gedragsprotocol geschreven. Het protocol is een soort handboek voor de medewerkers,
ouders en kinderen van onze school.
In het gedragsprotocol schrijven we wat wij van elkaar en van de kinderen verwachten wat betreft gedrag in
school. Ook beschrijven we wat wij ondernemen als regels overtreden worden.
Het pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag is schadelijk voor kinderen, zowel voor de pesters
en slachtoffers als voor de zwijgende middengroep. Een effectieve methode om ongewenst gedrag te
stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels. Jammer genoeg kan de preventieve
werking van gedragsregels pesten niet uitsluiten, vandaar dat we sinds dit schooljaar ook werken met een
apart pestprotocol. Wij hopen door alles te beschrijven consequent te kunnen handelen en kordaat op te
treden als het mis gaat. Hier volgt een samenvatting.
De regels voor de omgang met kinderen door de medewerkers en voor de leerlingen luiden als volgt:
Omgang met leerlingen door medewerkers:
Neem elk kind serieus / laat ieder in zijn waarde / respecteer een ieder;
Toon daadwerkelijke belangstelling (persoonlijk / werk);
Maak duidelijke afspraken en kom ze na;
Respecteer de eigendommen van kinderen;
Wees open en eerlijk / oordeel, waardeer positief;
Praat onder alle omstandigheden rustig / correct taalgebruik (voorbeeldgedrag);
Zeg nooit iets negatiefs over een kind als kind, zeg niets ongunstigs van een kind in het bijzijn van anderen
(bespreek het gedrag als zodanig);
Bespreek problemen / misverstanden / moeilijkheden met diegenen die erbij betrokken zijn;
Sluit een vervelende situatie altijd positief af (stuur een kind niet met een negatief gevoel naar huis);
Van fouten / onenigheid / ruzie e.d. kun je leren;
Zorg voor een veilige / prettige sfeer in de groep;
Begroet leerlingen en neem afscheid;
Laat kinderen buiten schooltijd - in principe - niet alleen bij jou in de klas zijn of bij je thuis komen;
Stel ouders op de hoogte in gevallen dat dit toch noodzakelijk is;
Loop niet zonder meer kleed- en/of doucheruimtes binnen, maar klop eerst aan om kinderen gelegenheid te
bieden om bijv. een handdoek om te slaan. Dit geldt zeker in situaties waar de omgang in het algemeen wat
losser is, zoals tijdens kamp, schoolreis, sportdagen;
Neem kinderen vanaf groep 4 - in principe - niet op schoot.
Leerlingen onderling:
Eerlijk duurt het langst! ( houd je aan gemaakte afspraken, niet liegen, niet stelen);
Iedereen hoort erbij! (respect, niet discrimineren, iedereen vindt het fijn om erbij te horen, iedereen laten
meedoen en meespelen);
Pas op je woorden! (niet pesten, uitschelden, roddelen, bijnamen verzinnen, spreek de ander op correcte
wijze aan);
Handen thuis! (respect voor elkanders lichaam en spullen);
Wees zuinig en netjes! (respect voor schoolspullen, houd plein en school schoon);
Veiligheid voor alles! (niet fietsen op plein, tassen en jassen aan haak, laat weten waar je bent, niet vechten);
Rust in het gebouw! (niet rennen en schreeuwen op de gang);
Doe je best! (houd je aan bovenstaande regels, doe je best in de klas);
Kijk eerst naar jezelf!
Toevoegingen die pesten betreffen:
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Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig zou vinden;
Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil;
Word je gepest praat er thuis ook over, je moet het niet geheim houden;
Vertel de meester of de juf wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest.
Stappen tegen grensoverschrijdend gedrag
De leerkracht beslist in overleg met een collega of een leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont;
Leerkracht vult het registratieformulier in en stelt kind en diens ouders op de hoogte;
Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat bewust kwetsend is. Bewust vernielen van materialen en het
uitschelden van een leerkracht zijn hiervan voorbeelden.
De consequenties van het overtreden van regels:
Eerste overtreding. Registratieformulier wordt ingevuld. Ouders worden gebeld en schoolleiding wordt op de
hoogte gebracht;
Tweede overtreding binnen 8 lesweken na eerste overtreding, registratieformulier invullen. Schoolleiding belt
ouders. 1 dag in andere groep met eigen werk;
Derde overtreding binnen 8 lesweken na tweede overtreding, registratieformulier invullen Uitnodiging ouders
door directeur en leerkracht: 2 dagen in andere groep met eigen werk;
Vierde overtreding binnen 8 lesweken na 3e, registratieformulier invullen, uitnodiging ouders door directeur,
week in andere groep met eigen werk. Met schriftelijke mededeling dat een vijfde overtreding binnen 8
lesweken in een schorsing resulteert;
Vijfde overtreding binnen 8 lesweken na 4e overtreding, registratieformulier invullen, uitnodiging ouders door
directeur, 2 dagen schorsing en 3 dagen in andere groep met eigen werk.
Gaat het om ernstiger vergrijpen dan treedt gelijk ons schorsings- en verwijderingsprotocol in werking.
Indien ongewenst gedrag continueert en leerling niet meer te handhaven is op onze school kan deze definitief
van school verwijderd worden. Uit ervaring weten we dat ondanks alle inspanningen het toch niet altijd lukt
door duidelijke regels pesten te voorkomen. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is
een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Daarom hebben wij:
Een aantal stelregels geformuleerd;
Afspraken gemaakt die gelden voor alle groepen;
Een aanpak beschreven voor ruzies en pestgedrag
Ad. 1: Stelregels
Stelregel I:
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken.
Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: "je mag niet klikken, maar... als je wordt gepest of als je
ruzie met een ander hebt en je komt je er zelf niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet
gezien als klikken."
Stelregel II:
Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de
leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
Stelregel III:
Samenwerken zonder bemoeienissen:
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie;
Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen;
Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun
kind op te komen lossen;
Bij problemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid (moeten) nemen en
indien nodig overleg voeren met de ouders;
De inbreng van de ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van
suggesties en tot het ondersteunen van de aanpak van de school.
Ad. 2: Regels die gelden in alle groepen:
Zowel gedragsregels als eventuele extra groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen;
We bieden alle regels tegelijk aan in het begin van het schooljaar en iedere groep kan een regel van de week
kiezen en deze ophangen op zichtbare plaats in het lokaal.
Ad. 3: Aanpak van ruzies en pesterijen in 4 stappen.
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/ of elkaar pesten proberen zij en wij:
Er eerst zelf ( en samen) uit te komen.
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Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok
wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te leggen.
Zijnde:
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en probeert samen met hen de ruzie
of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken;
Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties.
Zijnde:
Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling in en houdt een bestraffend gesprek
met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking (zie bij consequenties);
Ook wordt het incident in het logboek van de betreffende leerling genoteerd. Bij iedere melding in de map
omschrijft de leerkracht 'de toedracht'. Bij de derde melding in de map worden de ouders op de hoogte
gebracht van het ruzie-pestgedrag. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan
een bevredigende oplossing;
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders
en/ of externe deskundigen.
Tenslotte is er een speciaal protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van
ouders en verzorgers.
Regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en
verzorgers
Inleiding
De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en
verzorgers veronderstelt dat de school schoolregels heeft opgesteld in overleg met team en MR. Dat deze
schoolregels bij inschrijving op de school aan de ouders/verzorgers bekend gemaakt worden en dat binnen
het onderwijs de leerlingen de schoolregels leren kennen. Verder veronderstelt het ook dat elk nieuw teamlid
bekend gemaakt wordt met de schoolregels en de wijze van toepassing op de school en er wordt uitgegaan
van een consequente en transparante toepassing van de regels door leerkrachten en directie binnen de
groepen, in de omgang met individuele leerlingen en hun ouders/verzorgers.
De (G)MR heeft een adviserende stem in de vaststelling en eventuele wijziging van de regeling; zij heeft
echter geen taak in de behandeling van individuele gevallen, die onder deze regeling vallen.
Schorsing
Begripsomschrijving: Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.
Verbaal geweld: iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing en/of gebaren, die als
bedreigend kunnen worden opgevat; dreigementen tot beschadiging van have en goed van betrokkene of de
school; dreigementen over te gaan tot fysiek geweld tegen betrokkene en/of haar of zijn familie en/of de
school.
Fysiek geweld: slaan, schoppen, bijten, krabben, enz.; bedreiging met en/of gebruik van een wapen of een
voorwerp dat als een wapen kan worden gebruikt; beschadiging en/of vernielen van have en goed van
leerlingen, personeel, andere ouders/verzorgers of de school.
Gronden voor schorsing
De volgende gebeurtenissen zijn aanleiding tot schorsing:
Bij de gronden volgen we altijd ons gedragsprotocol
Herhaaldelijk niet gedragen volgens schoolregels
In het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
Het in gevaar brengen door de ouder/verzorger van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
Verbaal en/of fysiek geweld door de ouder/verzorger tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of
personeel.
Voorwaarden schorsingsbesluit
In het geval dat een leerling andere leerlingen en/of personeel en/of ouders/verzorgers in gevaar brengt kan
zonder waarschuwing overgegaan worden tot schorsing. In het geval dat de schoolregels niet herhaaldelijk
nageleefd wordt, dient er, alvorens tot schorsing wordt overgegaan, minimaal twee keer gewaarschuwd te zijn
in de vorm van een gesprek met leerling en ouders/verzorgers. Deze gesprekken zijn vastgelegd in een
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verslag, die ouders/verzorgers voor akkoord getekend retourneren. Indien ouders niet willen tekenen, maakt
de directeur hier een aantekening van.
Tijdsduur
De duur van de schorsing is minimaal een schooldag en maximaal tien schooldagen, waarna er afspraken
worden gemaakt over wijze van toelaten van de leerling op de school.
Informatieplicht betrokkenen
Een schorsing wordt naast mondeling, altijd schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de ouders of
verzorgers. Een afschrift van het besluit gaat naar het bestuur. Indien wenselijk, kan na toestemming van de
ouders/verzorgers betrokken hulpverlenings-instanties ook onder de informatieplicht worden gebracht.
Mandaat directie
De directeur is gemandateerd door het bestuur om tot schorsing te besluiten.
Ontzegging toegang ouder of verzorger
Begripsomschrijving: Ontzegging toegang betreft een verbod het schoolgebouw en schoolplein te betreden.
In geval van verbaal en/of fysiek geweld door een ouder of verzorger kan overgegaan worden tot het
ontzeggen van de toegang tot de school van de betreffende ouder/verzorger.
Tijdsduur
De ontzegging van toegang kan maximaal 6 maanden duren, waarna opnieuw een besluit wordt genomen
over de wijze van toelaten van de betreffende ouder of verzorger tot de school.
Informatieplicht betrokkenen
Een ontzegging toegang ouder/verzorger wordt naast mondeling, altijd schriftelijk en gemotiveerd
medegedeeld aan de betreffende ouder of verzorger. Een afschrift gaat naar het bestuur.
Mandaat directie
De directeur is gemandateerd door het bestuur om tot ontzegging toegang ouder/verzorger te besluiten.
Aangifte politie
In geval van verbaal en/of fysiek geweld en/of het ernstig in gevaar brengen van de leerlingen en personeel
wordt aangifte gedaan bij de politie. De aangifte kan door de betreffende leerkracht worden gedaan, maar
ook door de directeur van de school. Indien er sprake is van ernstige bedreiging kan er aangifte gedaan
worden door het bestuur.
Voornemen tot verwijdering
Begripsomschrijving: Een voornemen tot verwijdering betekent dat het bestuur aankondigt binnen een zekere
termijn de leerling definitief de toegang tot de school te kunnen ontzeggen.
Gronden voor een voornemen tot verwijdering
Er kunnen vier redenen voor een voornemen tot verwijdering zijn:
Het niet kunnen bieden van voldoende leerlingzorg en het uitblijven van medewerking van de
ouders/verzorgers om tot onderzoek en eventueel tot plaatsing in het S(B)O te komen;
Het herhaaldelijk, langdurig en ingrijpend verstoren van het onderwijsproces in de groep en/of in de school;
Het in het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
De uiting van verbaal en/of fysiek geweld tegen leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeelsleden.
Informatieplicht betrokkenen
Een voornemen tot verwijdering wordt naast mondeling, altijd schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de
ouders of verzorgers. Een afschrift van het besluit gaat naar het bestuur. Indien wenselijk, kan na
toestemming van de ouders/verzorgers betrokken hulpverleningsinstanties ook onder de informatieplicht
worden gebracht.
Leerlingzorg en herhaaldelijk, langdurig en ingrijpende verstoring van het onderwijsproces
In geval van onvoldoende zorg kunnen bieden of het herhaaldelijk, langdurig en ingrijpend verstoren van het
onderwijsproces dient er eerst een zorgvuldig traject gevolgd te worden conform het zorgbeleid van de
school.
Er behoort minimaal twee maal met de ouders door de groepsleerkracht, IB-er en/of schoolleiding over de
leerling en de mogelijke aanpak en begeleiding gesproken te zijn. Het gaat zowel om de
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opvoedingsondersteuning en de begeleiding door de ouders als de begeleiding door de school en de
onderlinge afstemming hiertussen. Het doel van het gesprek en de eventuele consequenties van het
onvoldoende zorg kunnen bieden als wel een blijvend verstoren van het onderwijsproces moet de
ouders/verzorgers helder worden uitgelegd.
Deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en door de ouders/verzorgers voor akkoord getekend
geretourneerd. Indien ouders niet willen tekenen, maakt de directeur hier een aantekening van.
Second opinion
In het geval dat de schoolleiding toch constateert dat zij onvoldoende zorg kan bieden laat zij zich hierin
adviseren door het zorgloket of collegiaal consultant of een medewerker van een S(B)O-school. Op deze
wijze verkrijgt de school een second-opinion. Deze wordt op schrift gesteld.
Mocht de second-opinion de opvatting van de schoolleiding bevestigen dan wordt een aanvraag bij de PCL
voorbereidt; levert de second-opinion een alternatieve aanpak op dan wordt deze aanpak gedurende een
nader vast te stellen termijn uitgevoerd.
In geval van niet instemmen ouders/verzorgers met schoolaanpak
Indien ouders niet instemmen met de PCL-aanvraag en mogelijke plaatsing op een S(B)O-school of een
andere aanpak van de betreffende leerling dan volgt een gesprek met de ouders/verzorgers, waarin de
schoolleiding zal melden dat zij aan het bestuur zal voorstellen een besluit tot een voornemen tot verwijdering
voor te bereiden. Ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van het voorstel.
Onveiligheid, verbaal en/of fysiek geweld
In het geval dat een leerling verbaal en/of fysiek geweld of anderen in een onveilige situatie brengt volgt eerst
schorsing. Zie schorsingsprocedure.
Indien er sprake is van herhaald gewelddadig gedrag en betrokkene niet in staat is of niet de wil heeft om
therapie of begeleiding te gaan volgen om dit gedrag te veranderen, dan wordt door de school een voorstel
tot voornemen van verwijdering bij het bestuur ingediend. Ouders/verzorgers ontvangen een afschrift van het
voorstel.
Onderzoek voorstel voornemen tot verwijdering
Het bestuur wijst een bestuurslid of een medewerker bestuursondersteuning aan als vertegenwoordiger om
het voorstel voornemen tot verwijdering te behandelen en een bestuursbesluit voor te bereiden.
De vertegenwoordiger van het bestuur vraagt alle informatie op die op de zaak betrekking heeft en hoort
achtereenvolgens de ouders, de groepsleerkracht en in het geval van zorg de IB-er en de directeur van de
school. Indien nodig hoort hij of zij derden of deskundigen. Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt
en deze worden voor akkoord verklaring aan betrokkenen voorgelegd. Indien ouders/verzorgers niet willen
tekenen, maakt de vertegenwoordiger van het bestuur hier een aantekening van.
Besluit bestuur
Op basis van het onderzoek formuleert de vertegenwoordiger van het bestuur een voorstel dat aan het
bestuur wordt voorgelegd. Het bestuur besluit en dit besluit wordt mondeling en schriftelijk aan alle
betrokkenen medegedeeld.
Besluit geen voornemen tot verwijdering
Indien het bestuur niet besluit tot voornemen tot verwijdering wordt de leerling inclusief een aantal afspraken
onmiddellijk weer tot de school toegelaten.
Verplichting schoolleiding om een andere school te zoeken
Indien het bestuur wel besluit tot voornemen tot verwijdering dan blijft de leerling geschorst gedurende acht
weken, waarin de schoolleiding actief zoekt naar een andere school voor de geschorste leerling. Daarnaast
stelt de schoolleiding de leerling in staat om het onderwijsprogramma, bijvoorbeeld middels
huiswerkopdrachten zo goed mogelijk te blijven volgen.
Verplichting ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers dienen zich actief op te stellen en zoveel mogelijk medewerking te verlenen in het vinden
van een andere geschikte school voor hun kind.
Verwijdering
Begripsomschrijving: Verwijdering houdt in dat de leerling de toegang tot de school en het onderwijs aldaar
wordt ontzegd en de leerling wordt uitgeschreven als leerling uit de leerlingadministratie van de betreffende
school.
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Gronden voor verwijdering
Indien het de schoolleiding niet gelukt is om binnen acht weken na besluit voornemen tot verwijdering op
basis van gedocumenteerde inspanning de leerling op een andere school te plaatsen dan stelt zij het bestuur
voor over te gaan tot verwijdering. De schoolleiding levert hiertoe een rapportage van haar activiteiten aan.
Opnieuw worden schoolleiding en ouders gehoord over het verloop van de herplaatsing en wordt er
verslaggeving van deze gesprekken gemaakt door een aangewezen vertegenwoordiger van het bestuur.
Besluit tot verwijdering
Als op basis van de informatie het bestuur besluit tot verwijdering, dan dient de leerling de school definitief te
verlaten en wordt deze uitgeschreven uit de leerlingadministratie.
Besluit geen verwijdering
Als het bestuur niet besluit tot verwijdering, omdat de schoolleiding onvoldoende aantoonbare activiteiten
heeft ontplooid of omdat de plaatsing op een andere school aanstaande is, maar niet binnen acht weken
geëffectueerd kan worden, dan kan het bestuur eenmalig de termijn van voorgenomen verwijdering
verlengen met maximaal acht weken.
Informatieplicht betrokkenen
Het voorstel tot verwijdering van de directie en het besluit tot verwijdering door het bestuur wordt naast
mondeling, altijd schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de ouders of verzorgers.
Indien wenselijk, kan na toestemming van de ouders/verzorgers betrokken hulpverleningsinstanties ook
onder de informatieplicht worden gebracht.
Bezwaar en beroep
De ouder kan tegen een schorsingsbesluit, een voorgenomen verwijdering en een verwijderingbesluit volgens
de Algemene Wet Bestuursrecht in bezwaar gaan bij het bestuur, schriftelijk gemotiveerd binnen zes weken
na datum van het besluit.
Het bestuur behandelt het bezwaar conform de AWB-procedure en neemt opnieuw een besluit. Indien ouders
niet instemmen met dat besluit
kunnen zij hun bezwaren voorleggen aan de
Arrondissementsrechtbank, afdeling
bestuursrecht.
Vastgesteld door bestuur vereniging voor PC
Basisonderwijs te Bruchem, Kerkwijk en
Delwijnen, 1 mei 2007
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