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VOORWOORD 

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschool vormt tenslotte een belangrijk 
onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en ander betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt  beschreven 
hoe wij het onderwijs organiseren welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin 
we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en 
wat u van ons mag  verwachten. 
 
In de schoolgids lees u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere 
manieren waarop wij u informeren. 
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Namens het team van Bassischool De Rank, 
 
Hannie Molenaar  

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

mailto:directie@pcbderank.nl
http://www.pcbderank.nl/
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WAAR DE STICHTING SCOB 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, ongeacht hun 
levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Basis en 
uitgangspunt van het onderwijs vormen het reddende en 
verlossende werk van Jezus Christus. Medewerkers  weten zich 
verbonden in Jezus Christus, Heiland en Verlosser en de Bijbel, Gods 
Woord als richtsnoer voor ons leven. Tegelijkertijd erkennen wij de 
eigen cultuur van de school en de omgeving waarin die 
functioneert. De scholen van de SCOB kenmerken zich door een 
specifieke en herkenbare identiteit. In dit hoofdstuk wordt die 
concreet uitgewerkt. Allereerst op bovenschoolsniveau voor het 
geheel van de stichting, vervolgens school specifiek 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 
 

De scholen van de Stichting zien kinderen als unieke schepsels, 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 ook 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 opgroeien en onderwijs ontvangen, daarbij 
gaven en talenten 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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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 die te maken hebben met onze 
christelijke identiteit volledig deelnemen en meewerken. Ouders die als vrijwilliger betrokken zijn bij de school 
dienen zich extra bewust te zijn van de christelijke identiteit. 

A. Levensbeschouwelijke identiteit 

• Godsdienstige vorming is een belangrijk doel.  

• Kinderen worden bekend gemaakt met de Bijbel als bron van het christelijk geloof. 

• 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 zoals centrale openingen 
en kerkbezoek met bid- en dankdagen.  

• De teams denken jaarlijks na over het inhoud geven 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. 
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. 
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WAAR  PCB DE RANK  VOOR STAAT 

Onze grondslag 

Onze school is een protestants christelijke basisschool met de Bijbel als uitgangspunt.  In de Bijbel laat God zien, 
wie Hij voor de mensen wil zijn, hoe wij Hem kunnen volgen en uit Zijn genade mogen leven.  
God leert ons hoe wij met elkaar om horen te gaan. In de omgang met elkaar proberen we aan de volgende 
begrippen invulling te geven. 
 

• Liefde 
We benaderen elkaar altijd met liefde. Wij leven in een multiculturele samenleving. Wij  respecteren elkaar en 
hebben elkaar lief. 

• 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 persoonlijkheid. 

• 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 en  leermiddelen beschikbaar om hen te begeleiden. 

• Kwaliteit 
We werken er elke dag hard aan om te voldoen aan de eisen die wettelijk zijn vastgelegd. 
 

Onze Visie 

Wij bieden passend onderwijs, laten kinderen groeien in hun eigen ontwikkeling en maken ze vertrouwd  met het 
geloof in Jezus Christus.  Wij bereiden kinderen voor om later hun plek in de maatschappij in te nemen.  
 

Onze kernwaarden:  samen, groeien en verantwoordelijkheid. 
 
In een omgeving waar het veilig is en we samen kunnen leren, groeien  kinderen op tot zelfstandige individuen. 

 
Ons motto: Je wordt groter op onze kleine school! 

 
Op onze school wordt ieder kind gezien. Wij zijn een professioneel team en weten goed wat we van kinderen 
mogen verwachten, wat ze aankunnen en laten ze zo tot volle bloei komen. Wij zijn goed in het leveren van 
maatwerk! Kinderen die leren moeilijk vinden maar ook kinderen die meer aan kunnen krijgen het onderwijs wat 
ze verdienen. Een goede zorgstructuur is onze kwaliteit. Wij werken naar  inclusiever onderwijs. 
 
 
 
 



Schoolgids PCB De Rank 2022-2023 

- 7 - 

 

Uitgangspunten:   

De Rank wil een betrouwbare en veilige school zijn. We doen ons best om kwalitatief goed onderwijs te bieden. 
Daarnaast is onze school een plek waar aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
(maatschappelijke) achtergrond van onze leerlingen. 

 
 
Onze  uitgangspunten werken we nader uit in vier dimensies:  
de onderwijskundige, de levensbeschouwelijke, de pedagogische en de maatschappelijke dimensie.  

Onderwijskundige dimensie 

De overheid heeft kerndoelen vastgesteld.  
De Rank kent deze doelen en zet zich in  
om deze doelen te behalen. Wij zijn een 
kleine school met een uitnodigende 
houding richting ouders en leerlingen. Wij 
willen de talenten, die alle kinderen 
hebben gekregen, optimaal benutten en 
vinden het dus belangrijk dat leerlingen op 
school worden gevolgd en begeleid in hun 
ontwikkeling. We streven ernaar dat zij 
een plezierige en leerzame tijd hebben op 
onze school. We doen ons best om alle 
kinderen zoveel mogelijk binnen het 
leerstofjaarklassensysteem op te vangen. 
Binnen de groep zal zoveel mogelijk 
gedifferentieerd worden. 
 
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 meer- of hoogbegaafd zijn, krijgen onderwijs dat afgestemd is op hun onderwijsbehoeften. We stellen hoge 
onderwijsdoelen voor onze kinderen.  

Levensbeschouwelijke dimensie  

De Rank is een christelijke school. Het geloof in God, Jezus Christus en Zijn genade staat centraal. 
Dit is onder andere terug te vinden in de volgende activiteiten: 

 

• We beginnen en eindigen de schooldag met gebed. 

• We zingen psalmen, gezangen en christelijke kinderliedjes. 

• Het vertellen en verwerken van de Bijbelverhalen. 

• Op maandagmorgen brengen we zendingsgeld mee voor een goed doel.  

• Na elke vakantie hebben we een gezamenlijke opening met alle groepen 

• We vieren de christelijke feestdagen. 

• De leerlingen van groep 3 t/m 8  gaan op de jaarlijkse bid- en dankdag met elkaar naar de Hervormde kerk 
in Kerkwijk.  

• Er wordt jaarlijks een gezinsdienst gehouden in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente te 
Kerkwijk. 

• Alle eerste kinderen uit een gezin krijgen in groep 1 een prenten- of kijkbijbel. 

• Bij het verlaten van de school krijgen de kinderen van groep 8 een Bijbel naar keuze mee. 

• Er is een gebedskring door en voor ouders om met elkaar te bidden voor de school. 
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• De school heeft een identiteitscommissie. Dit adviesorgaan wordt door de directie geregeld 
geraadpleegd voor onderwerpen die de christelijke identiteit van de school raken.   

 

Pedagogische dimensie 

De belangrijkste taak van een school is de kinderen kennis en vaardigheden aanleren. Rekenen, Lezen, Taal, 
Burgerschap en digitale geletterdheid zijn de basisvaardigheden. Daarnaast hebben wij een opvoedkundige taak. 
Zo geven wij  aandacht aan normen en waarden die we vanuit de identiteit van onze school belangrijk vinden. 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. 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 om in een sfeer van vertrouwen onze kinderen verder te 
laten ontwikkelen.  

 

Maatschappelijke dimensie 

Naast het geven van goed onderwijs, het naleven van onze christelijke waarden en normen  en aandacht voor 
onze opvoedkundige taak willen we ook maatschappelijke betrokken te zijn. Als school hebben we een goede 
relatie met de kerk en de dorpsvereniging in ons dorp.   
De school maakt jaarlijks voor alle groepen gebruik van het cultuuraanbod vanuit de gemeente Zaltbommel.  
Sjors Sportief biedt een programma aan op de school in Kerkwijk. Er is een goede samenwerking met de 
dorpsraad voor burendag, Sinterklaas en Koningsdag. De Rank participeert in activiteiten vanuit de burgerlijke 
gemeente. Burgerschapsvorming vinden wij belangrijk . Wij schenken aandacht aan wat er speelt in de 
maatschappij. Dit doen we door in de bovenbouw dagelijks naar het jeugdjournaal te kijken en dit met de kinderen 
te bespreken en we houden kringgesprekken over belangrijke maatschappelijke thema’s. 
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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 instandhouding na van christelijk scholen in de dorpskernen van de 
Bommelerwaard. 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 protestants-     christelijke 
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. G.T. (Gert) Tissink – directeur-bestuurder  
- Dhr. C. (Corné) Booij – penningmeester, Hedel  
- vacature – algemeen lid uitvoerend bestuur 
 
Zes van hen zijn toezichthoudend bestuurslid: 
- Dhr.. A. (Adriaan) Harthoorn– toezichthoudend bestuurslid, Kerkwijk 
- Dhr. M. (Mathijs)  Maas – toezichthoudend bestuurslid, Aalst 
- Mw. R (Riejanne) Verhoeks – toezichthoudend bestuurslid, Brakel 
- mw. H. (Hanna) v.d. Berg – toezichthoudend bestuurslid, Hedel 
- Dhr. D. (Dirk) Poortvliet – voorzitter, Zuilichem 
- Dhr. P  (Peter) de Koning   – toezichthoudend bestuurslid, Bruchem 
 
 
Ieder school heeft een eigen directeur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering 
van het beleid. 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  Hannie Molenaar. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de school.  
Wilt u haar persoonlijk spreken, dan kunt u bellen of mailen. U kunt ook altijd binnen lopen. Op maandag, dinsdag 
en donderdag is zij meestal aanwezig   
 
 
 
Medezeggenschapsraad (MR)  
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken 
over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in 
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beleidszaken.  Op De Rank denkt de MR mee in een aantal onderwijs (ondersteunende) zaken met adviezen en 
voorstellen aan het bestuur. 
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 te respecteren. 
Groepsgrootte 
'De Rank' is een basisschool waar kinderen vanaf 4 jaar welkom zijn. Er wordt voornamelijk in combinatiegroepen 
gewerkt. De school telt bij de start van schooljaar 2022-2023  77  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 leslokalen is er een lokaal voor de voorschool, een speelgymzaal (voor groep 1 en 2) annex 
gemeenschapsruimte. Een lokaal wordt gebruikt voor de bibliotheek en begeleiding van kleine groepjes kinderen. 
Ook is er een personeelskamer en een keuken. De directeur en IB-er beschikken over een eigen werkruimte.  
Schoolterrein 
Aan de voorzijde van de school is een zee van ruimte voor de kinderen, waar ze heerlijk kunnen spelen op de 
speeltoestellen, in de bomen of op het gras. Naast het schoolgebouw is  er voor de kinderen van de voorschool 
een eigen buitenspeelplaats met speelmogelijkheden. In september 2016 is het plein volledig heringericht met veel 
mooie speeltoestellen. De Rank heeft een groen schoolplein. 
 
  

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 verze-
kerd 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. 
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DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 

Onderbouw en bovenbouw 

Organisatorisch bestaat de school uit twee delen: de onderbouw:  groep 0 t/m groep 4 en de bovenbouw: groep 5 
t/m groep 8.  
Daarnaast is er ook nauwe samenwerking met de voorschool die in ons schoolgebouw gevestigd is. 

Jaarklassen en zelfstandig werken 

We werken volgens het zogenaamde 
leerstofjaarklassensysteem. Dit wil zeggen: elke 
schooljaar begint een kind in een nieuwe groep. De 
groep bestaat uit leeftijdsgenoten die het hele jaar bij 
elkaar blijven. Er wordt een jaarprogramma 
doorgewerkt volgens een schoolplan. Binnen het 
jaarklassensysteem wordt er gedifferentieerd. 
Kinderen die de leerstof moeilijk vinden, krijgen extra 
begeleiding en soms vermindering van de leerstof. 
Kinderen die meer aankunnen, krijgen extra uitdaging. 
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 de leerstof, krijgen aparte begeleiding binnen de 
groep. Voor elke groep wordt voor de vakgebieden: rekenen, spelling en begrijpend lezen 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, extra oefenstof, maar ook compacten van de oefenstof of 
moeilijkere oefenstof. 
Op onze school is Els van der Wal de Interne Begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten bij extra hulp aan kinderen 
en coördineert  en bewaakt de leerlingenzorg in het algemeen.  
 

Voorschool 

In ons schoolgebouw is ook een voorschool (met VVE). Drie dagdelen per week kunnen kinderen vanaf 2  jaar hier 
voorbereidend onderwijs volgen. Wilt u uw kind aanmelden voor de voorschool, kijk dan op de website van 
www.SCKB.nl  of  vraag  een aanmeldformulier bij de directeur. 

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  Vanaf januari 2023 start er ook een BSO op 
Basisschool De Bron in Bruchem. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van De Bron: Mevr. T van der 
Wal. 
 
 
 
 

http://www.sckb.nl/
mailto:info@tschansje.nl
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Onderwijsondersteunende diensten 

 
Jeugdgezondheidszorg 
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.  
In de bijlage achter in deze schoolgids vindt u nog meer specifiek informatie over de GGD. 
 
Logopedische screening 
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende kinderen krijgen 
van vooraf 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, www.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.  
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 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 (0344) 69 87 45 
(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via www.planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. 
Het spreekuur vindt plaats op school. 
 
 
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. Drie keer per jaar hebben wij op De Rank een inloophalfuur, Tijdens dit inloophalf uur is Buurtzorg Jong 
ook aanwezig. U kunt dan op een laagdrempelige manier uw opvoedkundige vragen stellen en indien gewenst een 
uitgebreider gesprek aanvragen.  
  
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 09.00-16.00 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. 
 

http://www.info@logowaard.nl
http://www.planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.buurtzorgjong.nl/
mailto:zaltbommeldorpen@bzjong.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
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Voortgezet Onderwijs 

Jaarlijks wordt in groep 8 veel aandacht geschonken aan 
een soepele overgang van basisschool naar voortgezet 
onderwijs. Tijdens een informatieavond aan het begin van 
het schooljaar worden alle mogelijke vormen van 
voortgezet onderwijs aan de ouders en kinderen van 
groep 8 uitgelegd.  
De groepsleerkracht heeft in november gesprekken met 
ouders en kinderen waarop een voorlopig schooladvies 
wordt gegeven. Uitgangspunt is dat de leerlingen worden 
aangemeld bij de school die door de ouders wordt 
gekozen. 
Bij de toelating spelen de volgende punten 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 IEP- eindtoets 

• De motivatie en werkhouding van de leerling 
 
De groepsleerkracht draagt zorg dat de data van de open-dagen van de voortgezet onderwijs scholen bij kinderen 
en ouders bekend zijn.   
 
De groepsleerkracht adviseert in februari, tijdens het schoolkeuzegesprek,  elk  kind met zijn of haar ouder(s) bij 
het maken van de juiste schoolkeuze. Ook maakt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport. Tijdens het  
adviesgesprek kunnen de ouders dit rapport inzien. Na goedkeuring van de ouder(s) wordt dit rapport naar de 
vervolgschool gestuurd. 
 
In de maand maart moeten alle kinderen aangemeld worden op hun vervolgschool. 
 
In de maand april maken de kinderen de Eindtoets. Op onze school maken de kinderen de IEP-toets. In mei krijgen 
de kinderen de uitslag van deze toets en maakt de groepsleerkrachten de adviezen definitief.  
 
De resultaten van onze school op de Eindtoets liggen rond of boven het landelijk gemiddelde. De 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  gemiddelde score van de IEP eindtoets 2022  was op onze school 78,8.  
Het landelijk gemiddelde lag dit jaar op 80. Onze score lag dit jaar dus net onder het landelijk gemiddelde. 
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INHOUD VAN HET ONDERWIJS OP DE RANK 

  Onderwijskundige speerpunten 2022 2023 

 
Aan het begin van een nieuw schooljaar maken we plannen. Wat gaan we aanpakken om ons onderwijs nog verder 
te verbeteren. Het belangrijkste is natuurlijk dat de kinderen goed onderwijs krijgen in een veilige omgeving. De 
basis moet goed zijn!   
 
Komend jaar gaan we als team aan de slag met het maken van het schoolplan 2023-2027. Op welke manier willen 
we ons onderwijs de komende 4 jaar gaan verbeteren en vernieuwen. Op verschillende vergaderingen en 
studiedagen zullen we hierover met elkaar het gesprek voeren. Daarnaast zullen ook alle ouders en de leerlingen 
van groep 6 t/m 8 de mogelijkheid krijgen om input te geven. (Aan het einde van dit kalenderjaar worden er 
vragenlijsten uitgezet)  
 

• Vorige jaar hebben we een teamscholing EDI gevolgd om de instructies van de lessen te verbeteren. Dit 
jaar gaan we deze manier van lesgeven ons nog meer eigen maken. De EDI aanpak passen we vooral toe bij 
de basisvakken: rekenen, lezen en spelling.  

• Opnieuw krijgen we geld (de NPO gelden) om achterstanden, die zijn opgelopen in de corona tijd, weg te 
werken. Wij zetten het, net als vorige jaar, in door klassen te splitsen. Op maandag en woensdag splitsen 
we voor de pauze groep 3&4 en na de pauze groep 5&6. Juf Carola geeft dan de lessen aan groep 4 en 
groep 5. 

• De kinderen in  groep 7&8 krijgen dit jaar de mogelijkheid om hun typediploma te behalen. 
Na de  herfstvakantie zullen de desbetreffende ouders geïnformeerd worden. 

• Op het gebied van seksuele vorming  gebruiken  we al de methode: Wonderlijk gemaakt. Dit jaar gaan we 
met de nieuwste versie  werken. Vanaf 6 t/m 17 maart geven we schoolbreed de lessen. 

• Het team gaat zich dit jaar oriënteren op een nieuwe taal- en spellingmethode. 
In het schooljaar 2023-2024 gaan we die invoeren. 

• We vinden het belangrijk dat kinderen de  mogelijkheid krijgen om te vertellen wat ze nodig hebben om 
goed te kunnen leren en functioneren. Vorige jaar zijn we daarom gestart met de kind gesprekken 
Dit jaar willen we de leerling betrokkenheid nog verder uitbreiden door een leerlingenraad op te zetten. 

• Kinderen die naast de uitdaging die ze in de groep krijgen nog meer uitdaging aan kunnen, mogen naar de 
Cheeta’s. Vorige jaar werkten we met twee groepen. Dit jaar starten we met drie groepen: 
een groep 4/5. een groep 6 en een groep 7/8. Aan deze groepen nemen ook kinderen van andere SCOB-
scholen deel. 
 

Verder blijft het streven om kinderen zo goed mogelijk te volgen. We willen kinderen echt op hun eigen niveau 
bedienen. Hierbij maken wij gebruik  van groepsplannen. In deze groepsplannen wordt per kind in kaart gebracht 
wat de onderwijsbehoeften van dit kind zijn. Ook hebben wij aandacht voor de stimulerende en belemmerden 
factoren van ieder kind. Dit jaar gaan we onderzoeken of we het maken van en het werken met de groepsplannen 
nog beter kunnen optimalieren door met het volgsysteem van  Leeruniek te gaan 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. Daarom plannen we 
studiedagen en volgen we cursussen. Dit jaar volgen de leerkrachten workshops die inzetten op all inclusie 
onderwijs, bezoeken we met het hele team de NOT en bezoeken ze minimaal twee cursussen  van de SCOB-
academie.  We leren ook van en met elkaar door elkaars lessen te bezoeken. Een leerkracht volgt een opleiding om 
stagiaires en startende leerkrachten te kunnen coachen en een leerkracht volgt een RT-opleiding. 
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Het sociale klimaat op school vinden we erg belangrijk. We gaan dus verder met het borgen van de methode 
Kanjertraining.  Meester Dirk jan is onze Kanjercoördinator. Samen met juf Tineke vormt hij de kanjercommissie op 
onze school. 
 
Voor de culturele vorming  gebruiken we de programma’s die de cultuurcommissie van de gemeente Zaltbommel 
ons aanbieden. Daarnaast zijn er diverse culturele uitstapjes waar de kinderen kennis maken met cultuur en 
maatschappij. 
 
Ook in het komende schooljaar zal er weer intensief samengewerkt worden met de Voorschool. Mede door het 
aanbieden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), op de voorschool en in groep 1 en 2 hechten we waarde 
aan een goede samenwerking en een goede doorstroom.  
 
 
We hebben volop plannen zoals u ziet en we kijken ernaar uit om aan de slag te gaan met alles wat we bedacht 
hebben! Het nieuwe jaar zal (net als altijd) een schooljaar zijn met verrassingen. Corona brengt nog steeds 
onzekerheid met zich mee. Als team zetten we ons ervoor in om de kinderen goed onderwijs en een fijn schooljaar 
te geven. 
 

Vak- en vormingsgebieden 

 
Met de kerndoelen die de overheid ons heeft opgelegd, kunnen we over het algemeen goed uit de voeten. Om te 
voldoen aan de kerndoelen voor de vakken: rekenen, lezen, taal en wereldoriëntatie gebruiken we verschillende 
methoden.  Om onze onderwijstijd optimaal te benutten is er voor elke groep een dagelijks lesrooster, zodat de 
vak- en vormingsgebieden evenwichtig en volgend de eisen van het Ministerie van onderwijs  aan de orde komen. 
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. Op onze school krijgen de kinderen les in de volgende vakken: 
 

Godsdienst 

Elke dag wordt er in de groepen aandacht besteed aan Bijbelse Geschiedenis. Er wordt uit de Bijbel verteld, 
gelezen of er wordt een verwerking gemaakt. We gebruiken daarvoor de methode: Startpunt. In de groepen 3 t/m 
8 wordt er tweewekelijks een Psalm aangeleerd. In de klas wordt het te leren psalmvers besproken en elke dag 
een paar keer gezongen. De kinderen in groep 1&2 leren per jaar ongeveer 10 psalmen. Aan het begin van het 
schooljaar krijgen alle gezinnen een Bijbel- en Psalmrooster. Daarop staat welke psalm/lied in welke week wordt 
geleerd en welke Bijbelverhalen erin die week  verteld worden. 
 

Taalonderwijs 

De basis voor het taalonderwijs wordt thuis gelegd. Als een kind een thuis heeft waar veel en met plezier wordt 
gelezen en voorgelezen en waar de uitspraak van de Nederlandse taal goed op orde is, heeft een kind een aantal 
drempels minder te nemen. In de kleutergroepen worden de kinderen zorgvuldig gevolgd en begeleid bij alle 
voorbereidende lees – taal activiteiten. Wij gebruiken hiervoor de leerlijnen van het jonge kind.  
In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode: Veilig leren lezen. In het eerste halfjaar ligt de nadruk op het 
beginnend lezen. Er zijn ook eenvoudige taalopdrachten. In het tweede halfjaar wordt de techniek van het lezen 
verder geoefend d.m.v. het maken van taaloefeningen.  Vanaf groep 4 gebruiken we voor taal en spelling de 
methode Taal en Spelling op maat. 
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Voortgezet technisch lezen 

In groep 3 leren de kinderen lezen. Vanaf groep 4 starten 
we dan met voortgezet technisch lezen. Hierbij wordt 
veel aandacht besteedt aan de techniek van lezen, leren 
om op toon te lezen, tempo lezen, maar ook het vlot 
lezen van moeilijke woorden. Wij gebruiken hiervoor de 
methode: Karakter   
Om het lezen bij de kinderen te stimuleren, hebben we 
grappige, spannende, leuke en leerzame boeken.  
Jaarlijks besteden we op een speelse manier aandacht 
aan de Christelijke Kinderboekenweek. 
Daarnaast beschikken we over een uitgebreide voorraad 
leesboeken voor alle groepen. Om het lezen te 
bevorderen hebben wij ook een schoolbibliotheek. 
Kinderen kunnen hier wekelijks leuke boeken lenen, 
zodat ze uitgedaagd worden om veel te lezen. 

Begrijpend lezen 

Vanaf eind groep 4 komt naast het technisch lezen steeds meer de nadruk te liggen op het begrijpend lezen. We 
gebruiken daarvoor in alle groepen de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methode onderscheidt zich positief door de 
nadrukkelijke aandacht voor strategie, overzicht, structuur en het gebruik van stappenplannen. De methode 
maakt hierbij gebruik van actuele nieuwsberichten. 
 

Rekenen 

Het rekenonderwijs geven wij  met de methode: Pluspunt. In onze lesopbouw hebben we bewust aandacht voor 
instructie op concept en vaardigheid. Dit zorgt er mede voor dat kinderen vaardigheden in verschillende contexten 
leren toepassen. Hiernaast besteden we bewust aandacht aan voordoen en inoefenen.  
 

Engelse Taal 

Wij bieden Engelse les  vanaf groep 1 t/m groep 8. Hiervoor maken we gebruik van de methode Take it easy. In 
deze methode staat woordbegrip en communicatie centraal.  
 

Wereld oriënterende vakken 

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we verschillende methodes voor geschiedenis, aardrijkskunde een natuur.  
 

Creatieve vakken  

Met  de creatieve vakken bedoelen we: tekenen, handvaardigheid en muziek . Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen expressief bezig kunnen zijn. Daarom krijgen de kinderen elke week een les tekenen en handvaardigheid. 
Daarnaast hebben de kinderen van groep  5 t/m 8 2 keer per jaar een creatieve middag. 
De muzieklessen worden gegeven door een vakdocent muziek.  Zij zet in op muziekbeleving, notenschrift, kennis 
van soorten muziekinstrumenten en zang. 
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Verkeersonderwijs 

Voor het verkeersonderwijs  gebruiken we de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland.  
Het ene jaar komt ANWB-Streetwise op school het andere jaar krijgen de kinderen een verkeersvoorstelling van 
‘Pas op muis!’. Groep 7&8 krijgen jaarlijks één les over de dode hoek.  De kinderen van groep 7/8 nemen deel aan 
het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Zowel theoretisch als praktisch. 
Het ene jaar doen ze verkeersexamen en het andere jaar doen ze EHBO examen. Dit jaar is het Verkeersexamen 
aan de beurt.  
Op De Rank zijn verkeersouders die zorg dragen voor een goede organisatie van al deze activiteiten. Zij regelen in 
het najaar de fietsenkeuring, onderhouden contact met de gemeente Zaltbommel  en dragen  zorg voor een 
veilige verkeerssituatie in de straat.  
 

EHBO 

De kinderen uit groep 7/8 worden opgeleid voor het Jeugd-EHBO-A-diploma. 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).  
 

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 op een kijkavond.  
 

Burgerschapsvorming 

Bevordering van burgerschap en integratie is vandaag de dag belangrijk. De betrokkenheid tussen burgers 
onderling is afgenomen. Plichten en rechten die bij burgerschap horen, lijken soms wat op de achtergrond te zijn 
geraakt. Scholen zijn om deze reden verplicht bij te dragen aan de integratie van de leerlingen in de Nederlandse 
samenleving. Wij zien de bevordering van actief burgerschap niet als iets nieuws. Zeker binnen het protestants-
christelijk onderwijs heeft het overdragen van normen en waarden altijd een grote plaats gehad. Op de volgende 
niveaus besteden wij aandacht aan burgerschapsvorming:  
 
Identiteitsvorming aan de hand van levensbeschouwing 
Op grond van onze levensbeschouwing helpen wij leerlingen te ontdekken wie ze zelf zijn. Dat is een voorwaarde 
om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.  
Dit komt op onze school tot uiting bij het vertellen van Bijbelverhalen, gesprekken hierover en gezamenlijke 
vieringen. Ieder kind is uniek geschapen met eigen talenten. Deze proberen wij samen te ontdekken. 
 
De school als samenleving en als pedagogisch instituut  
De school is een waardengemeenschap waarin respect en tolerantie kernbegrippen zijn.   
Wij hebben school- en groepsregels opgesteld. Daarnaast volgen wij de kanjermethode die vooral uitgaat van 
gedrag en gedragsverhoudingen.  
 
De school midden in de samenleving 
De scholen maken deel uit van de samenleving en zijn geworteld in de plaatselijke cultuur. Buurt en school kunnen 
veel voor elkaar betekenen.  
Er zijn contacten met de PKN gemeente, De Dorpsvereniging en Buurtzorg Jong. Zij verzorgen verschillende 
activiteiten in de buurt en de contacten met school verlopen positief.  
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De school in een democratische samenleving 
Voor goed burgerschap is enige kennis van politiek en staatsinrichting onmisbaar.  
Vooral in de bovenbouwgroepen wordt les gegeven over wat een democratie inhoud, over verkiezingen en 
Prinsjesdag.  
 
De school in Europa en de wereld 
Leerlingen dienen zich ook te oriënteren op Europa en de wereld en te beseffen dat ze in een breder verband 
leven.  Daarom kijken de leerlingen van groep 7&8 dagelijks naar het jeugdjournaal en wordt het wereldnieuws 
regelmatig besproken. Ook bij de  Begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip worden actuele onderwerpen gebruikt, 
die ook dit breder verband meenemen. 
 

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.  
 

Presenteren 

We hechten er veel waarde aan dat kinderen tijdens hun schoolloopbaan leren presenteren. We letten hierbij op 
vrijmoedigheid, verteltoon, inhoud, volume en beheersing van de Nederlandse taal. In groep 2 houden de kinderen 
een boekenbeurt en vertellen ze over zichzelf aan de hand van:  ‘De tas van IKKE’ In groep 3&4 houden de kinderen 
een boekenbeurt. In groep 5&6 houden de kinderen een boekenbeurt en een spreekbeurt. In groep 7&8 houden de 
kinderen een boekenbeurt en een spreekbeurt, bij deze spreekbeurt is een PowerPoint verplicht. In groep 7&8 mag 
het onderwerp van de spreekbeurt wat meer buiten de leefwereld van het kind liggen. Ze kiezen een onderwerp 
waar ze nog niet zoveel vanaf weten. Denk aan maatschappelijke thema’s.  

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, wordt oud papier en plastic gescheiden ingezameld 

Laptops/mediagebruik 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben allemaal een eigen laptop. Ze worden vooral gebruikt om leerstof te 
verwerken. Zo oefenen ze o.a. de letters, de tafelsommen en de spellingwoorden op de laptop. Daarnaast zetten 
we ze in bij begrijpend lezen. In groep 1&2 beschikken  we over enkele IPads. Tijdens hoekenspel mogen  kinderen 
educatieve spelletjes op IPad spelen.   

Schoolreis / Spelfeest / Schoolkamp 

Om het jaar wordt er voor de kinderen van groep 7/8 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 schooljaar gaan we met de hele school op schoolreis. Indien mogelijk betalen de 
ouders de kosten van de schoolreis en het schoolkamp zelf. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan betaald de school de 
kosten. Alle kinderen kunnen dus altijd deelnemen aan schoolreis en schoolkamp. 
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Koningsdag/Koningsspelen 

In samenwerking met de activiteitencommissie doen wij jaarlijks mee aan de Koningsspelen. We beginnen de dag 
met zingen bij de vlag. Alle ouders worden uitgenodigd om mee te zingen. Daarna volgt een koninklijk ontbijt. En 
vervolgens krijgen de kinderen een spelletjes circuit voorgeschoteld. We waarderen het als ouders de kinderen 
komen aan moedigen.   

Schoolvoetbaltoernooi 

De kinderen van groep 5 t/m 8 doen in maart/april mee aan het schoolvoetbaltoernooi.  

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. 
 

Sinterklaasfeest 

Op 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. De dag begint met het inhalen van de Pieten. Zij brengen een 
bezoekje aan alle groepen. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen een cadeautje. De kinderen van groep 5 t/m 8 
trekken lootjes, kopen zelf een cadeautje en maken een surprise en gedicht voor het kind dat ze getrokken 
hebben.  Elke groep viert het feest in het eigen lokaal.  
 

Kerstfeest 

De kerstviering is één van de Christelijke feesten waaraan wij veel aandacht en inhoud geven. De groepen 1 t/m 4 
vieren het Kerstfeest op woensdagavond voor de kerstvakantie in de hal van de school. De kerstviering van groep 
5 t/m 8 vindt plaats op de donderdag voor de kerstvakantie in de dorpskerk van Kerkwijk. Bij allebei de vieringen 
zijn ouders en belangstellenden van harte welkom. Tijdens deze vieringen verwachten wij alle kinderen. 

Verjaardagen/Meester- en juffendag  

Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren in hun 
eigen groep. We gaan niets voorschrijven, want u 
bent zelf vindingrijk genoeg. Wij stellen het op 
prijs als het een “gezonde’ traktatie is.  
De kinderen mogen  in de pauze broertjes, 
zussen, vrienden die niet in de eigen klas zitten, 
de  meester en de  juffen trakteren.  Daarbij 
mogen twee kinderen uit de groep mee.  
De kinderen uit de groepen 1 en 2 maken aan het 
begin van het jaar voor de verjaardag van papa of 
mama een cadeautje.  
De verjaardag van de leerkrachten worden 
gezamenlijk gevierd op de ‘meesters- en 
juffendag’ Deze dag staat in de jaarplanning. 
Meestal gaan we op deze dag met de hele school 
naar de Drunense Duinen.  
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Dierendag 

Jaarlijks besteden we aandacht aan het welzijn van de dieren. Het ene jaar mogen kinderen huisdieren mee naar 
school brengen het anders jaar houden we het bij dierenknuffels.  

Speelgoedmorgen 

Op de vrijdagmorgen voor een vakantie heeft groep 1 en 2 een speelgoedmorgen. De kinderen mogen dan, als ze 
dit willen,  hun eigen speelgoed meebrengen.  
 

Schoolfotograaf 

Jaarlijks komt de schoolfotograaf langs. Het ene jaar worden er  groepsfoto’s gemaakt. Het andere jaar worden er 
naast de groepsfoto’s, gezinsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. U bent niet verplicht de gemaakte foto's te kopen.   
 

Afscheid groep 8 

Op woensdagavond in de laatste week voor de zomervakantie nemen we afscheid van de groep 8 leerlingen.  
Na een bezinnend gedeelte voeren de leerlingen een eindmusical op of kijken we naar een eindfilm. Vervolgens 
worden de leerlingen nog op een ludieke wijze in het zonnetje gezet. We sluiten de avond af met een borrel en 
een hapje op het schoolplein. 

Afsluiting schooljaar 

De laatste donderdag van het schooljaar heeft een bijzonder tintje. We noemen deze dag wel de speldag. 
’s Morgens beginnen we met  een vossenjacht, waarbij de leerlingen van groep 8 ‘vossen’ zijn.  
Tussen de middag eten we friet op school en de dag wordt dan afgesloten met een kleedjesmarkt en koffiedrinken 
op het plein voor alle ouders. 

Gebedskring 

De eerste woensdag van iedere maand komt de gebedskring bij elkaar in de ruimte van de voorschool. De 
gebedskring begint om 8:30 uur. De actuele data staan op de jaarplanning in Parro.  
Met elkaar wordt er gebeden voor de school, de leerkrachten, de kinderen, de 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 

Oude batterijen, lege cartridges, oude mobiele telefoons en IPads kunnen ingeleverd worden in de daarvoor 
bestemde tonnen in de hal van de school. Wij krijgen daar een kleine vergoeding voor.  

Typecursus 

De  kinderen van groep 7/8 krijgen de mogelijkheid om op school hun typediploma te behalen. Zij betalen hiervoor 
een kleine vergoeding. Doordat we deze cursus als school inkopen,  zijn de kosten betaalbaar.  
  

mailto:gebedskringderank@gmail.com
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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 drinken 
voor uw kind. 
 
De schooltijden zijn: 
Maandag:       8:30 – 14:30 uur  
Dinsdag:         8:30 – 14:30 uur 
Woensdag :   8:30 – 12:15 uur 
Donderdag:   8:30 – 14:30 uur 
Vrijdag:           8:30 – 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 jaar worden en instromen in de kleutergroep 
gaan tot de zomer alleen de ochtenden naar school. 
Groep 1 heeft op maandag- en vrijdagmiddag vrij. (vanaf 12:00 uur.) 
Groep 2, 3 en 4 hebben op vrijdagmiddag vrij. (vanaf 12:00 uur.) 
 
Tien minuten voordat de school begint, zijn de leerkrachten buiten en mogen de kinderen het schoolplein 
opkomen. (Indien op de fiets dan lopen ze naast de fiets over het plein naar het fietsenrek.) Ouders mogen de 
kinderen van groep 1&2 afzetten bij het hekje op het kleuterplein. Daar neemt de juf het over. Op woensdag en 
vrijdag mogen de kinderen in de klas gebracht worden. Kinderen van groep 3&4 verzamelen bij de meester/juf  op 
het plein. Kinderen van groep 5 t/m8 mogen nadat ze de juf begroet hebben, rechtstreeks naar binnen lopen. Om 
8:25 uur gaat de eerste bel en gaat ook groep 3&4 naar binnen. Om 8:30 uur gaat de tweede bel en beginnen de 
lessen. Als kinderen bijzondere spullen bij zich hebben, bijvoorbeeld omdat ze jarig zijn, mogen ze die naar binnen 
brengen. Ook bij regen mogen ze gelijk naar binnen lopen.  
 
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 grientje 
heen rijden. Dit komt 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 op slot. 

Pauze en fruitdag 

De kinderen mogen elke dag (gezond) eten en drinken meenemen voor in de ochtendpauze. (10.30 uur) Snoep en 
chips is niet toegestaan. Ze eten onder toezicht van de juf of meester in de klas. Daarna hebben de kinderen van 
groep 3 t/m 8 een kwartier pauze. Een leerkracht heeft pleinwacht en ziet er op toe dat alle kinderen veilig en leuk 
kunnen spelen.  Op woensdag is het fruitdag. Alle kinderen brengen dat als pauzesnack fruit of groente mee. 
Voor de lunchpauze (12.00 uur- 12.15uur)  brengen  de kinderen  hun eigen lunchpakketje en drinken mee.  Wij 
hebben de regel: wat je meebrengt eet je op. Goed om dus niet teveel mee te geven. 
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Ziekte 

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan voor schooltijd telefonisch (0418-642259) of via Parro doorgeven? 
Als wij voor 9.00 uur niets gehoord hebben, nemen wij contact met u op. 

Dokters- en tandartsbezoek  etc.  

Indien het mogelijk is, wilt u dan voor dokters-, tandarts- en dergelijke bezoeken proberen buiten schooltijd een 
afspraak te maken? Uw kind kan zo optimaal van de leertijd die wij aanbieden gebruik maken.  

Vakantierooster 2022-2023 en studiedagen 

Herfstvakantie:  24 – 28 oktober 2022 
Kerstvakantie:  26  december 2022 –  6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie:  22 februari  –  24 februari  2023 
Goede Vrijdag en Pasen 6 april (middag) – 10 april 2023 
Meivakantie:  24 april – 5 mei 2023 
Hemelvaartsdag   18 & 19 mei 2023   
Pinkstervakantie:  29 mei juni  2023 
Zomervakantie:  17 juli –  25 augustus  2023 
 
De groepen 5 – 8 zijn vrijdagmiddag 23 december 2022, 21 april  2023 (Koningsspelen) en 14 juli 2023 (begin 
zomervakantie vrij. (vanaf 12.00 uur) De groepen 1 – 8  zijn  donderdagmiddag 6 april (voor het Paasweekend) vrij. 
   
Studiedagen:    5 oktober 2022 , 30 november  2022 , 27 januari 2023 en 28 juni 2023 
    
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat er alleen in bijzondere omstandigheden  ( denk aan 
jubilea en bruiloften) op een  schooldag vrijaf gegeven mag worden.  Extra vakantieverlof zullen wij niet gauw 
toestaan. Wilt u een verlofaanvraag doen, dan moet u dit vroegtijdig aanvragen. U kunt een formulier aanvragen  
bij de directeur. 

Schorsing van een leerling 

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 zij gesproken 
heeft met de leerling, de groepsleerkracht en ouders, deze leerling voor ten hoogste 3 schooldagen verwijderen. 
De directeur zal dit ten alle tijden melden bij de directeur bestuurder en de leerplichtambtenaar.  Daarna zal 
overleg plaats vinden over de vervolgprocedure. 

Regeling ter voorkoming van lesuitval 

Lerarentekort 
Het lerarentekort leidt ertoe dat er nauwelijks of geen invallers beschikbaar zijn. Dat betekent dat we 
hoofdzakelijk aangewezen zijn op ‘eigen’ medewerkers. En die mogelijkheden zijn beperkt, omdat veel 
leerkrachten al maximaal zijn ingezet. 
 
Verdelen van klassen 
Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn, zullen we de eerste dag de klas verdelen als er te weinig tijd is om de 
ouders te informeren. 
Verdelen van leerlingen over andere groepen is een noodmaatregel. Dat is meer ‘opvang’ dan dat er sprake kan 
zijn van effectief en kwalitatief onderwijs. Daarnaast is het voor de andere leerkrachten en hun klas een te grote 
belasting. 
 
We doen onze uiterste best om te voorkomen dat we klassen naar huis moeten sturen. Wij willen niets liever dan 
de leerlingen onderwijs geven. Als we toch een klas naar huis moeten sturen, is dat overmacht.  
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We volgen  dan deze werkwijze:  
 
Vervangingsprotocol 

● Bij uitval van een leerkracht spant de school zich in om vervanging te organiseren via vervangers die 
bekend zijn bij de stichting. 

● Als er geen invaller is, wordt de klas de eerste dag  opgevangen op school als er onvoldoende tijd is om de 
ouders te informeren.  De leerlingen worden dan verdeeld over andere groepen of worden bijv. 
opgevangen door een andere medewerker of stagiaire. 

● School informeert ouders vóór 19.00 uur via email  als de klas de volgende dag vrij is. 
● Wanneer een klas langer dan een dag vrij gegeven moet worden, zal school de afweging maken of er dan 

een andere klas vrij krijgt. 
 
We gaan ervan uit dat ouders voor alle dagen een ‘noodscenario’ voorbereid hebben om voor opvang van hun 
kind te zorgen: thuis, bij een klasgenoot of elders. In het uiterste geval kan uw kind op school opgevangen 
worden.  
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DE ZORG VOOR KINDEREN 

Nieuwe leerlingen en toelatingsbeleid 

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u contact opnemen met de school. Is het uw eerste kind dan kunt 
u vragen naar Hannie Molenaar om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, een rondleiding en 
indien gewenst een aanmeldformulier.  Heeft u al kinderen op school, dan kunt u een aanmeldformulier 
downloaden van de website. Bovenstaande geldt ook voor kinderen die al ouder zijn en bijvoorbeeld door 
verhuizing op onze school komen. 
 
'PCB De Rank' is een protestants-christelijke basisschool, waar alle kinderen in principe welkom zijn. Van alle 
ouders verwachten we dat ze de identiteit van de school respecteren. Daarnaast bespreken we bij een tussentijdse 
plaatsing van een leerling die is ‘vastgelopen’ op zijn/haar huidge school  altijd of er voldoende draagkracht is 
binnen de groep waar de leerling geplaatst moet worden.   
 
Voordat een nieuwe kleuter geplaatst wordt, is er de mogelijkheid om één keer te wennen in de groep. In overleg 
met ouders en leerkrachten wordt hiervoor een datum ingepland. 
In de maand december en de laatste vier weken voor de zomervakantie worden geen kinderen geplaatst. Dit in 
verband met de drukte in deze periodes. 

Algemene leerlingenzorg 

In ons onderwijs proberen we de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te volgen. Dat doen we onder 
meer op de volgende manieren: observaties tijdens het uitvoeren van opdrachten door de leerlingen en zo nodig 
meteen hulp bieden of corrigerend handelen. Na de oefenfase van de leerstof geven we  toetsen. Vanaf groep 3 
t/m 8 worden alle  kinderen twee keer 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, spelling en 
lezen. Ouders kunnen via een digitaal ouderportaal de toets gegevens van hun kind  inzien. 
Twee keer per cursusjaar houden we groepsbespreking met leerkracht en de IB-er. Indien nodig bespreken we ook 
leerlingen in onze teamvergaderingen. Twee keer per jaar  ( in februari en juli) ontvangen de leerlingen een 
rapport. 
 
Naast de leerprestaties hechten we ook veel waarde  aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Dit doen we middels de observatie instrumenten van LJK (leerlijnen jonge kind) voor groep 1&2  en de 
Kanvasvragenlijsten voor groep 3 t/m 8.  De Kanvasvragenlijst hoort bij de Kanjertraining. Wanneer er zorgen zijn 
over de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er contact opgenomen met de ouders en besproken wat er gedaan 
gaat worden. Kinderen van groep 5 t/m 8 vullen ook zelf een Kanvasvragenlijst in. 
N.a.v. de Kanvasvragenlijst voeren we ook kindgesprekken met de kinderen.  
Om de continuïteit te waarborgen wordt er planmatig gewerkt aan de 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 leerlingen, ontdekt de leerkracht al snel wat een leerling moeilijk vindt en 
waardoor het mogelijk achterblijft 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 beschreven staat hoe de kinderen extra hulp 
krijgen of waar ze juist meer uitdaging moeten krijgen.    
Leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld, krijgen verdiepingswerk 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 meer- en hoogbegaafde leerlingen is er de mogelijkheid om in een aparte groep aan bepaalde vaardigheden 
te  werken. Deze groep heet de Cheeta’s.  
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Wij streven naar inclusief  onderwijs. Mochten we echter 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 bij Verus afgesloten. Het betreft een WA- en een 
scholierenongevallenverzekering. 

Ontruimingsplan 

Drie keer per jaar oefenen we met de kinderen om de school snel en veilig te kunnen verlaten voor het geval er 
zich calamiteiten voordoen. Deze ontruiming wordt vervolgens geëvalueerd, waardoor van de gemaakte fouten 
geleerd kan worden. 

Hoofdluis 

De week na een vakantie wordt er door een groepje ouders gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Dit 
is in het verleden samen met de GGD opgezet. 
U wordt  middels de jaarplanning geïnformeerd over de momenten. Het beleid wordt zodanig uitgevoerd dat de 
privacy van de ouders en kinderen is gewaarborgd. 

Groepsindeling 

Groep 1&2:        Juf Sjoukje ( maandag, dinsdag  en vrijdag) 
              Juf Tineke ( woensdag en donderdag) 
Groep 3&4:       Meester Dirk Jan  
                             Juf Carola (op maandag- en  woensdagmorgen  voor de pauze  groep 4 en na de pauze  
                groep 5, op dinsdag groep 3&4) 
Groep 5&6:       Juf Nicole (maandag, dinsdag en woensdag) 
                Juf Rianne (donderdag en vrijdag) 
               Juf Carola (op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen na de pauze  groep 6)  
Groep 7&8:       Juf Jolanda (maandag t/m donderdag)               
                Juf Wilma (vrijdag) 
 
RT-leerkracht:  Juf Gertrude (dinsdag) 
IB-er:                Juf Els (dinsdag en donderdagmiddag)  
Onderwijsassistent: Mieke Wortel en Mieke Katerberg 
Arrangementenbegeleider: Petra de Bode en Wilma  
Directeur: Hannie Molenaar (maandag, dinsdag en donderdag)   

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 op onze school. 
Naast het volgen van specifieke cursussen, zoals bedrijfshulpverlening en Kanjertraining, laten we ons ook 
bijscholen bij het in gebruik nemen van nieuwe methoden. Dit jaar gaan we ons verdiepen in het taalonderwijs.  
Daarnaast bezoeken alle leerkrachten minimaal 2 cursussen van de SCOB academie.  Verschillende leerkrachten 
volgen ook nog een individuele cursus.  

Stageschool 

'De Rank' is een stageschool voor studenten van het Hoger Pedagogisch Onderwijs (PABO).  
Gedurende het schooljaar oefenen zij een aantal weken in de groepen 1 tot en met 8, onder begeleiding van de 
leerkracht. Daarnaast hebben wij ook studenten van Mbo-opleidingen. Zij studeren vaak voor onderwijsassistent. 
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SPECIAAL VOOR DE OUDERS 

Contact school en ouders 

Minimaal drie keer per jaar is er een contactavond, waarbij de ouders gelegenheid krijgen het werk van hun kind in 
te zien en met de leerkrachten daarover te spreken in een 10-minuten gesprek. Deze middagen en avonden zijn 
gepland in november en na de uitreiking van de rapporten (februari en juli) .  De ouders en leerlingen in groep 
worden in februari uitgenodigd voor een schoolkeuze gesprek. De data staan op de jaarplanning in Parro.  
 
Aan het begin van een nieuw schooljaar is er voor de groepen 3 en 8  een informatieavond waarop de leerkracht 
aan de ouders uitleg geeft over de lesstof en werkwijze in de betreffende groep.  De ouders met kinderen in de 
andere groepen krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar jaar de groepsinformatie via de mail. 
Ook staat er aan het begin van het schooljaar een startgesprek gepland voor ouders waarvan hun kind voor het 
eerst bij een nieuwe leerkracht in de klas zit. U mag dan vertellen wat uw kind nodig heeft en wat u verwacht van 
de school. Wij hopen zo een goed beeld te krijgen van uw kind. Daarnaast zijn er jaarlijks ook drie  inloopmorgens. 
De ouders krijgen dan de mogelijkheid om in de klas van hun kind te kijken. Voor de data van deze inloopmorgens 
verwijzen we u naar jaarplanning op Parro. 
 
Twee jaarlijks wordt een ouder- of voorlichtingsavond belegd over een onderwerp dat de opvoeding raakt van de 
kinderen. Deze avond wordt georganiseerd door de MR.  
 
Verder  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 een afspraak te maken. 

Nieuwsbrief 

Eens per vier weken  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 directeur al dan niet in 
samenspraak met het bestuur. De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en komt ook op de website van de school. 
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen, geef het dan door aan de directie.  

Privacytoelichting 

Op PCB de Rank gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 
privacyreglement van de SCOB. Dit reglementen kunt u terugvinden op de website van de school. 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 Privacy toelichting 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. 
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Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Het leerplatform waar wij gebruik van 
maken, heet Basispoort. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling 
te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de 
gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar 
toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. 
 
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 privacy 
toelichting 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. Ouders geven op heet inschrijfformulier  aan of hun kind wel of niet op 
sociale media gezien mag worden. Wilt u de toestemming tijdens de schoolloopbaan veranderen dan kunt u dit 
zelf wijzigen door in te loggen op het ouderportaal van Parnasssys.  
We hebben als school ook een gesloten Facebookpagina waarop berichten en foto’s gedeeld worden. Dit is extra 
informatie,  alle benodigde informatie zal altijd via de website gedeeld worden. Wilt u deze pagina ook zien, zoek 
dan even op PCB de Rank in Kerkwijk en stuur ons een vriendschapsverzoek. 
We vragen u om geen foto’s te delen 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. 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. Meer informatie kunt u vinden  
in de bijlage bij deze schoolgids. 
 
 

Vertrouwenspersoon 

Als vertrouwenspersoon voor onze school fungeert Dhr. Quik Telefoonnummer:  0653867807. Hij wil een 
luisterend oor zijn bij vertrouwelijke zaken en ongewenste intimiteiten. Zie voor meer informatie de website van 
de school. De vertrouwenspersoon voor de kinderen is juf Els. Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaat zij 
zich bij alle klassen voorstellen en vertellen wat ze doet. Hebben kinderen iets waar ze graag over willen praten 
met juf Els dan kunnen ze een briefje met hun naam  in de brievenbus in de hal stoppen. Juf Els maakt dan een 
afspraak met het kind. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcbderank.nl/
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Samenwerking school en ouders 

Een goede samenwerking tussen ouder en school 
zal de opvoeding 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 en 
de school. 

• Het stimuleren, controleren van opgegeven 
werk en zonodig hulp aanbieden. 

• Veel voorlezen en regelmatig een spelletje 
doen met uw kind 

• Het bezoeken van de schoolactiviteiten  

 

Activiteitencommissie  (AC) en hulpouders 

Onze school heeft ook een activiteitencommissie. Deze bestaat uit een aantal ouders en één  leerkracht.  
De AC houdt zich bezig met de verschillende activiteiten die op school gehouden worden. Denk hierbij aan de 
sinterklaasviering, de kerstviering,  de meesters-en juffendag en het eindfeest. 
 
Hulp vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Hulpouders  hebben 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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CONTACTGEGEVENS 

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

Uitvoerend bestuur 

- Dhr. G.T. (Gert) Tissink – directeur-bestuurder  
- Dhr. C. (Corné) Booij – penningmeester, Hedel  
- Vacature – uitvoerend bestuurder, Aalst/Brakel      

Toezichthoudend bestuur 

- Dhr.  A. (Adriaan ) Harthoorn – toezichthoudend bestuurslid, Kerkwijk 
- Dhr. M. (Mathijs) Maas – toezichthoudend bestuurslid, Aalst 
- Mw. Hanna v.d. Berg – toezichthoudend bestuurslid, Hedel 
- Dhr. D. (Dirk) Poortvliet – voorzitter, Zuilichem 
- Mw. R. (Riejanne) Verhoeks – toezichthoudend bestuurslid  Brakel  
- Dhr. P (Peter) de Koning– toezichthoudend bestuurslid, Bruchem     

Medezeggenschapsraad 

 

Namens de ouders: 
Wilma Minnema     Sijlize Struijk    Alwin Struijk (GMR) 
     
Namens het personeel: 
Tineke van de Ree Doolaard   Dirk Jan van Horssen     

Ouderraad 

 

Namens de ouders: 
Janita van Rijnsbergen Neli Heijkop 
Sjouke van Eck    Alberdine Gouda 
Marieke Klerks    Jeanine van Geffen 
Geerte Vernooij   
 
Namens het personeel:  
Wilma v.d. Maas   

Verkeersouders 

Suzan Zuidhof  
Cees de Bijl 

 
 
 

 

http://www.pcbderank.nl/
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Het Team van PCB De Rank 
 

 

 
Juf Tineke van der Ree Doolaard 
Leerkracht groep 1&2   

t.vanderreedoolaard@pcbderank.nl 
 

 

 
Juf Sjoukje van Andel 
Leerkracht groep 1&2   
Leerkracht De Cheeta’s  

s.vanandel@pcbderank.nl 
 

 

 
Meester Dirk Jan van Horssen 
leerkracht groep 3/4  

dj.vanhorssen@pcbderank.nl 
 

 

 
Juf Carola Westeneng  
leerkracht groep 3/4 

c.westeneng@pcbderank.nl 
 

  
Juf Nicole van Hees 
Leerkracht groep 5&6 ( maandag t/m woensdag) 

n.vanhees@pcbderank.nl  

 

 
Juf Rianne van Wijnen  
leerkracht groep 5/6 (donderdag en vrijdag) 

r.vanwijnen@pcbderank.nl 
 

 

 
Juf Jolanda Schreuders 
leerkracht groep 7/8  

j.schreuders@pcbderank.nl 
 

 

 
Juf Wilma van der Maas  
leerkracht groep 7&8  en leerkracht voor leerlingen met een arrangement  

w.vandermaas@pcbderank.nl 
 

mailto:t.vanderreedoolaard@pcbderank.nl
mailto:s.vanandel@pcbderank.nl
mailto:dj.vanhorssen@pcbderank.nl
mailto:c.westeneng@pcbderank.nl
mailto:n.vanhees@pcbderank.nl
mailto:r.vanwijnen@pcbderank.nl
mailto:j.schreuders@pcbderank.nl
mailto:w.vandermaas@pcbderank.nl
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Juf Els van der Wal 
intern begeleider  

e.vanderwal@pcbderank.nl 
 

 

 
Juf Gertrude van Trigt  
leerkracht RT  

g.vantrigt@pcbderank.nl 
 

  
Juf Petra de Bode  
Leerkracht voor leerlingen met een arrangement 

p.debode@pcbderank.nl 
 

 

 
Juf Mieke Wortel 
onderwijsassistent  

m.wortel@pcbderank.nl 
 

  
Juf Mieke Katerberg  
Onderwijsassistent  
m.katerberg@pcbderank.nl  

 

 
Juf Hannie Molenaar 
Directeur  

directie@pcbderank.nl  
h.molenaar@pcbderank.nl 

  

mailto:e.vanderwal@pcbderank.nl
mailto:g.vantrigt@pcbderank.nl
mailto:p.debode@pcbderank.nl
mailto:m.wortel@pcbderank.nl
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mailto:h.molenaar@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 
 

Logopedie 

 
Logopediepraktijk Logowaard 
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 

Dhr. Quik 
 0653867807 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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KLACHTENREGELING 

 
Procedure 
Binnen de SCOB vinden wij open communicatie over klachten, grieven of verwijten van groot belang. Open met 
elkaar communiceren houdt voor ons in: ‘Gaat het goed, zeg het anderen; gaat het mis, zeg het zoveel mogelijk 
tegen de persoon in kwestie.’ Dit bevordert een goede onderlinge verstandhouding. 
In een stappenplan ziet de procedure bij klachten er als volgt uit: 
Wie tegen een ander een klacht of bezwaar heeft, neemt indien mogelijk eerst contact op met de persoon in 
kwestie. Hij of zij maakt deze persoon duidelijk wat het probleem is en probeert in overleg tot een oplossing te 
komen. 
Als stap 1 niet mogelijk/wenselijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, neemt de persoon die een 
klacht of bezwaar heeft contact op met de schooldirecteur.  
Als ook stap 2 ongewenst is of niet tot een oplossing leidt, kan contact worden opgenomen met de 
contactpersoon binnen de school. 
  
Contactpersonen. 
De interne contactpersoon zal – indien noodzakelijk – in overleg, contact opnemen met één van de externe 
vertrouwenspersonen die aan de stichting verbonden zijn. 
In bijzondere gevallen is het mogelijk zelf direct contact op te nemen met de externe  vertrouwenspersoon. De 
gegevens van de externe vertrouwenspersonen van de stichting zijn: 
Dhr. P. (Peter) Quik telefoon 06 53867807 
Er kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs 
(GCBO) voor het christelijk onderwijs. De gegevens van deze commissie zijn: 
Stichting GCBO 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
T 070 – 3861697 
Email: info@gbco.nl 
 
Het is hierbij het vermelden waard dat de geschillencommissie altijd zal nagaan of de klacht op school besproken 
is. Zo niet, dan zal zij degene die de klacht indient terugverwijzen. 
Het zal duidelijk zijn dat in principe alle reguliere klachten afgehandeld moeten kunnen worden in stap 1 en 2. Voor 
ernstige klachten, zoals lichamelijk/seksueel geweld en misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag, is uiteraard 
altijd de weg naar de vertrouwenspersonen en klachtencommissie open. 
  
Grensoverschrijdend gedrag 
Wij vinden het belangrijk hier te benadrukken dat wij er alles aan doen om lichamelijk/ seksueel geweld en misbruik 
of ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te bestrijden. Ons beleid voorkomen en bestrijden van 
grensoverschrijdend gedrag en onze gedragsregels zijn daar een voorbeeld van. Bovendien hebben alle 
medewerkers die werken bij een onderwijsinstelling, ook de contactpersonen die medewerker zijn, wettelijk 
gezien een meldplicht wanneer zij het vermoeden of de wetenschap hebben dat een medewerker of vrijwilliger 
zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens leerlingen. Zij moeten er onmiddellijk voor 
zorgen dat deze informatie het bevoegd gezag bereikt. Het bevoegd gezag is verplicht de zaak te melden bij de 
landelijke vertrouwensinspecteur. Voor de volledigheid vermelden wij hier ook het telefoonnummer van de 
landelijke vertrouwensinspecteur, die zowel voor ouders en leerlingen als voor directie en personeelsleden te 
bereiken is.  
De vertrouwensinspecteur is te bereiken onder nummer (0900) 1113111.  
De klachtenregeling is te vinden op de website van de SCOB.   
De  vertrouwenspersoon voor onze stichting is: 
Dhr. P. (Peter) Quik – 06 53867807 

mailto:info@gbco.nl

