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Inleiding 
 
De Rank is een Rooms-Katholieke basisschool, één van de drie R.-K. basisscholen in Schagen. De school is één van de 19 scholen die vallen onder 
de Stichting Sarkon. De Rank is sinds 2018-2018 gevestigd in het nieuwe gebouw aan de Iepenlaan 54, samen met  SKRS Kinderopvang vormt zij 
IKC de Rank. 
 

 

 

De Rank is een Rooms Katholieke school voor basisonderwijs. Vanuit onze identiteit staan we open voor mensen met een andere levensvisie. Op 
De Rank bieden wij kinderen de mogelijkheid zich in een veilige omgeving te ontplooien tot mondige, zelfstandige mensen. Een kind staat in de 
wereld niet alleen, maar is deel van een gemeenschap. Binnen onze school krijgen kinderen een gevoel van saamhorigheid aangeboden. 

Op de Rank werkt een ervaren, stabiel en een zich constructief team in een prima sfeer. Het onderwijs op De Rank staat in Schagen goed 
aangeschreven. 
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1. Missie/visie 
1.1 Missie/Visie 
 
Het afgelopen schooljaar is er samen met het team de visie herzien. Daarnaast zijn de kernwaarden opnieuw onderzocht en aangepast naar de 

huidige maatstaven.  

 

     MISSIE: 

       Op De Rank groeien leerlingen op in een vertrouwde omgeving. 
Samen leggen wij op het gebied van onderwijs en opvoeding de basis voor ieder kind. 

       Onze missie: De Rank, diep geworteld, wijd vertakt, altijd groeiend! 

     VISIE: 

       Op De Rank staat de leerling centraal. Dat begint al in de onderbouw, waar we thematisch werken. Het onderwijs is betekenisvol en sluit aan 
op de belevingswereld van het kind. Dat groeit door in de midden- en bovenbouw. Het kind krijgt verantwoordelijkheden ten aanzien van zijn 
ontwikkeling. Wie ben ik, wat zijn mijn talenten en waar heb ik hulp bij nodig? Wij geloven dat een kind zich ontwikkelt als er wederzijds 
respect, vertrouwen en plezier is. Die waarden en normen zijn ook terug te vinden in onze katholieke identiteit. Op onze school bieden we het 
kind veiligheid en geborgenheid. Een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je gezien en begrepen wordt. Overal in de school is verbinding zichtbaar. 
Tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Tussen de school, leerlingen en de omgeving, op cultureel en maatschappelijk gebied. Wij zijn een 
team dat open staat voor de toekomst. Wij leren kinderen open te staan voor de  ontwikkelingen binnen het onderwijs en in de maatschappij. 
Altijd lerend, altijd groeiend. 

 

Bovenstaande missie en visie worden geconcretiseerd in de volgende uitgangspunten voor ons dagelijks handelen:  

● De Rank heeft vertrouwen in en hoge verwachtingen van de groei en eigen ontwikkelkracht van de kinderen. 

● De Rank wil zoveel mogelijk voortbouwen op dat waar de kinderen goed in zijn, ingaan op hun sterke kanten. 

● We willen aansluiten bij de leefsituatie, de wensen, vragen en verhalen van de kinderen en inhaken op de eisen die de huidige 
samenleving stelt.  

● Kinderen verschillen van elkaar. Ze verschillen in mogelijkheden, ontwikkelingstempo en individuele behoeften. Het onderwijs wil De 
Rank op die verschillen afstemmen. 
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● Alle kinderen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs, waarin een evenwichtige samenhang is tussen kennis, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, bewegen en creativiteit. 

● De sfeer waarin een kind zich ontwikkelt is belangrijk. Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen. Om veiligheid en 
geborgenheid en regelmaat te kunnen bieden hanteert de Rank heldere, duidelijke regels en wordt gebruik gemaakt van een 
zogenaamd pestprotocol. Daarbij is een open houding van iedereen vanzelfsprekend.  

● De school is van ons allemaal. Daarom doen we een appèl op ieders verantwoordelijkheid. Samen zorgen we ervoor dat de school er 
netjes uitziet en dat de kinderen met plezier naar school komen. Wie zich niet aan de afspraken houdt of zich aan zijn 
verantwoordelijkheid onttrekt, wordt daar op aangesproken. 

● Het onderwijs op De Rank zal in beweging blijven en verbeterd worden. De school vernieuwt, maar wil tegelijkertijd dat de goede 
zaken in het onderwijs behouden blijven. 

 

1.2 Kernwaarden 
 

Het team van De Rank de volgende leidende kernwaarden geformuleerd waar iedere leerkracht zich 
aan heeft geconformeerd. 

● Veiligheid en vertrouwen: ieder kind voelt zich veilig en vertrouwd op de Rank 
● Leerling centraal: gericht op het belang van de leerling 
● Identiteit: herkennen en erkennen van een eigen en gezamenlijke identiteit 
● Toekomstgericht: onderwijs is altijd in beweging 
● Plezier: wij komen met plezier tot leren 
● Talentontwikkeling: iedereen wordt gezien en talenten worden gestimuleerd 
● Verbinding: door samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en omgeving 

komen we verder 
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2. Leerlingen en opbrengsten 

2.1 leerlingaantal  
De school had op de teldatum (01-10-2019) 283 leerlingen verdeeld over elf groepen. 

Het leerlingaantal in de groepen (01-10-2019):  

Groep 1/2 27 
Groep 1/2 23 
Groep 1/2 22 
Groep 3 33 
Groep 4 19 
Groep 4/5 23 
Groep 5 23 
Groep 6 31 
Groep 7 31 
Groep 7/8 26 
Groep 8 25 
totaal 283 
 

Leerlingaantal van de afgelopen jaren: 

Schooljaar aantal ll o[p 1-10 
2016-2017 259 
2017-2018 250 
2018-2019 270 
2019-2020 283 
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2.2 Uitstroom 
De school streeft ernaar om in de leerbehoeften van ieder kind te voorzien. Het kan voorkomen dat de leerproblemen van een kind te groot zijn 
om in onze school op te vangen. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs kan in deze situatie een goede stap zijn voor het kind. 

In het volgende schema geven we u een overzicht van de verwijzingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden vanuit onze school: 
 
Schooljaar Aantal verwijzingen 

SO/SBO 
2016-2017 3 
2017-2018 1 
2018-2019 0 
2019-2020 1 

 

Wanneer de school onvoldoende middelen en methodieken in huis heeft om hoogbegaafde te begeleiden, zal zij op zoek gaan naar een wijze 
waarop deze leerling ook voldoende wordt uitgedaagd.  Dit kan zijn door een plaatsing in de plusklas, maar ook een plaatsing in het Eureka 
onderwijs. Aan de uiteindelijke plaatsing gaat een heel traject vooraf. De uiteindelijke toewijzing gaat via de PCL (permanente commissie 
leerlingenzorg) van het Samenwerkingsverband.   

1

 
 
Schooljaar Aantal verwijzingen 

Eureka 
Aantal verwijzingen 
Plusklas 

2016-2017 - 3 
2017-2018 - 4 
2018-2019 - 1 
2019-2020 - 2 
 

1 www.swvkopvannoordholland.nl 
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Het percentage kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Belangrijker dan de 
uitstroomgegevens is onze zorg voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs: elk kind moet op die schoolsoort terechtkomen die het 
beste aansluit op de capaciteiten en mogelijkheden van het kind. 
 

Uitstroom naar de middelbare school, resultaten 2012 t/m 2019:  
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De uitstroom van de afgelopen jaren ziet er als volgt uit: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PRO 0 0 0 0 0 0 0 2 

VMBO-BBL/KBL 7 11 8 10 11 8 3 13 

VMBO-TL 10 4 3 8 8 4 14 6 

TL/HAVO 2 2 4 4 3 1 3 4 

HAVO 6 4 5 4 4 3 4 5 

HAVO/VWO 0 3 0 2 3 8 7 5 

VWO(/GYMNASIUM) 3 4 2 10 8 5 4 1 

TOTAAL 28 28 22 38 37 29 35 36 

 
 

2.2.1 Instroom SO/SBO 
 

Afgelopen jaar is er halverwege het schooljaar een leerling ingestroomd vanuit het SO. 

Deze leerling is geplaatst in groep 4. 
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2.2.2 Instroom PO  
 
Afgelopen schooljaar zijn er opvallend veel kinderen gedurende het schooljaar vanuit een andere basisscholen ingestroomd. Oorzaken hiervoor 

zijn verhuizing naar of binnen Schagen en/of ontevredenheid over de vorige school. 

 

2.3 Eindtoets groep 8 
 
De scores van De Rank van de afgelopen jaren: 

  Score De Rank  Landelijk 

gemiddelde 

2020 (IEP)  landelijk geen 

eindtoets afgenomen 

wegens Corona 

- 

2019 (IEP)  87.1  81.8 

2018 (Cito)  536.4  534.9 

2017 (Cito)  538.5  535.1 

2016 (Cito)  537.7  534.9 

2015 (Cito)  532.6  534.9 

2014 (Cito)  533.5  534.8 
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IEP Scores vergelijking scholen Schagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13                 www.derank-schagen.nl  

http://www.derankschagen.nl/


 
 

2.4 De Cito opbrengsten 
De school heeft de standaardscore gesteld op: 

20% van de leerlingen I 

60% van de leerlingen I t/m III 

80% van de leerlingen I t/m IV 

 

Door het Coronavirus heeft de school geen eind Cito afgenomen, de onderstaande grafieken hebben daarom slechts betrekking op de afname 
van de middentoets. Voor de totstandkoming van de cirkeldiagram is gebruik gemaakt van de standaardscore van de school. De scores van de 
individuele groepen is hierin verwerkt tot een diagram. 

Uit deze grafieken blijkt dat met name het begrijpend lezen een aandachtspunt van de school is.  
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*Wanneer leerlingen geruime tijd voldoende scoren wordt de DMT toets neer meer afgenomen, daardoor krijgt cirkeldiagram een vertekend 

beeld. 

Toets  Afname  Landelijk 

gemiddelde 

Gemiddelde 

vaardigheids

score 

% V 

BL 3.0  6 medio  173.7  164.8  26% 

*DMT 2018  3 medio  17.2  16.5  21% 

*DMT 2018  3 eind  25.6  28.4  21% 

*DMT 2018  4 medio  44.5  48.2  22% 

*DMT 2018  4 eind  50  55.9  9% 

RW3.0  4 medio  161  164.2  16% 

RW3.0  4 eind       

RW3.0  6 medio  227.4  242.9  0% 

RW3.0  6 eind       

*DMT is aan het eind van het schooljaar wel afgenomen.  

Wanneer leerlingen geruime tijd voldoende scoren wordt de DMT toets niet meer afgenomen, dit geeft een vertekend beeld. 

 

2.5 Weging  leerlingen 
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2.6 Leerlingtevredenheid/Oudertevredenheid 
 

In maart/april hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 meegedaan aan het leerlingtevredenheidsonderzoek van Vensters, 92% van de leerlingen 

heeft het onderzoek ingevuld, wat betekent dat de score valide is. 

 

In dezelfde periode zijn alle vertegenwoordigers van de gezinnen uitgenodigd om mee te werken aan het oudertevredenheidsonderzoek. Na een 

aantal weken heeft de school twee keer extra via de nieuwsbrief ouders uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. 

Om een valide score te krijgen zouden er minimaal 82 respondenten moeten zijn. Het aantal respondenten was 75 (36% van alle genodigden) dit 

betekent dat de uitslag niet valide is. 

 
 
Aantal respondenten  leerlingen:104 Bron: Vensters                                                                         Aantal respondenten ouders/verzorgers: 75 Bron: Vensters  
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 3. Swotanalyse 2019-2020 

 positief negatief 

 
 
 
 
 
 
 

intern 

Sterk Zwak 
- Zorgstructuur 
- Nieuw schoolgebouw op 1 locatie 
- Cultuurschool 
- Expertise aanbod meerbegaafdheid (smarties) 
- Aanpak sociale vaardigheden 
- Teamcultuur in ontwikkeling 
- Ontwikkelingsbereidheid van het team 

-Aantal specialismen 
- Differentiatie binnen de lessen 
- Wisselende citoresultaten 
- Teamcultuur 
 

 
 
 
 
 

extern 

Kans Bedreiging 
- Samenwerking met externen 
- IKC ontwikkeling 
- Goede naam in de wijk 
- Groei van de school 
- Aspirant opleiden in de school  

- Hoeveelheid NT2 kinderen 
- Lerarentekort 
- Ruimtegebrek  
- Werkdrukbeleving  
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4. Personeel en organisatie 
4.1 Personeel  
Het team bestaat uit de directie, drie bouwcoördinatoren, leerkrachten, een intern begeleider, een RT-er, twee onderwijsassistenten. Een aantal 
leerkrachten heeft zich gespecialiseerd tot taal.- reken, ict  -en cultuurcoördinator. Daarnaast zijn er een conciërge en een administratief 
medewerkster werkzaam.  Er is diversiteit bij het personeel als wordt gekeken naar leeftijd en omvang van het dienstverband 
(parttime/fulltime). Het team bestaat uit 3 mannen en 20 vrouwen. 

4.2 Management 
Het managementteam wordt gevormd door de directie en de bouwcoördinatoren. Het managementteam heeft als taakstelling de gezamenlijke 
beleidsvoorbereiding, uitvoering, toezicht en evaluatie. Het managementteam komt eens in de 6 weken bij elkaar om de gang van zaken te 
bespreken. 

4.3 Loopbaangesprekken 
De directie heeft met de collega’s gesprekken gevoerd n.a.v. een klassenbezoek. 
Normaliter houdt de directie aan het eind van het schooljaar een functioneringsgesprek met iedere leerkracht conform het gesprekkencyclus. 
Echter door de andere werkwijze rond de uitbraak van het Coronavirus, heeft de directie deze gesprekken aan het start van het volgende 
schooljaar gepland. 

4.4 Startende leerkracht 
Startende leerkrachten worden begeleid vanuit de organisatie. Zij krijgen drie keer per jaar een klassenbezoek en een coaching gesprek. Op 
school krijgt de starter een maatje. Dit is een collega die de nieuwe collega snel wegwijs te maakt in de organisatie. Er wordt gewerkt vanuit een 
vastgesteld stappenplan zodat alle aspecten aan de orde komen. Dit schooljaar was er op de Rank een startende leerkracht.  

4.5 Nascholing 
Er is op verschillende wijze door het team cursussen en nascholing gevolgd. De opleidingen die o.a. gevolgd zijn: thematisch spelen en 
onderzoeken, leren werken met de profielschets, het analyseren van toetsgegevens. Dit is voor een deel bekostigd vanuit het pop-budget Het 
team heeft gezamenlijk de Kanjertraining gevolgd.  

4.6 Ziekteverzuim 
Afgelopen schooljaar heeft het team te maken gehad met twee collega’s die met langdurig ziekteverzuim, waarvan een leerkracht gedeeltelijk 
hersteld is, de tweede leerkracht zal met de start van het nieuwe schooljaar weer volledig hersteld zijn. Er is een leerkracht met zwangerschap- 
ouderschapsverlof geweest. Het Coronavirus heeft het functioneren van het team niet beïnvloed. 
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5. Kwaliteitsbeleid 
 

5.1 Jaarplan 2019-2020 
Het team van de Rank is aan de slag gegaan met het jaarplan. In het begin van het schooljaar is het plan met de teamleden doorgenomen en zijn 
de taken besproken. Het jaarplan is door het team geëvalueerd en is er gezamenlijk nagedacht op welke wijze deze ontwikkeling het schooljaar 
2020-2021 voortgang hebben. De proceseigenaren hebben met de teamleden de plannen geëvalueerd en gekeken naar de toekomst. Dit is ivm 
Corona grotendeels online via een gedeeld document gegaan.  

5.2 Evaluatie jaarplan 

Zie hieronder de uitgewerkte versie van het jaarplan 2019-2020. 

5.2.1 Strategisch beleid 

Cultuurschool de Rank  
In schooljaar 2016-2017 heeft het team van De Rank uitgesproken cultuurschool te willen zijn. Het programma "Praktijk in de Hoofdrol"  is gepresenteerd.
Het voltallige team heeft uitgesproken cultuurschool te willen zijn. Dit betreft een traject van 4 jaar. 
Een 4-jarig traject in samenwerking met Triade en de gemeente Schagen. Komend schooljaar gaan wij verder met dit traject. 

 Prestatie indicatoren leerling School/ leerkracht  

Activiteiten 
cultuur 
coördinator/ 

● Doorgaande lijn danslessen beheren. In de bouwvergaderingen agendapunt maken. Samen lessen voorbereiden.  
● Aandacht voor structureel kunstonderwijs. 
● Bijeenkomsten ICC-Schagen. 
● Netwerkbijeenkomsten. 
● Overleg begeleider programma “Praktijk in de hoofdrol”.  
● Contact leggen en houden met KCARS, Triade, de Luxe,  musea, Plein C, popcorn oid.  
● Uitzoeken abonnement groenling.  
● Begroting maken en bijhouden schooljaar 2019-2020 / kalenderjaar. 
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Activiteiten 
school/ 
groep 

gebonden 

● Schoolbreed project nummer 1 ‘water’.  
● Startworkshop voor de leerkrachten van 123-zing. Leerkrachten leren werken met de methode 123-zing. Om de week les in de 

klas door muziekdocent. De overige weken geven de leerkrachten zelf muziekles mbv 123-zing.  
● Workshop dramadocent voor de leerkrachten. Een half jaar lang lessen drama in verschillende groepen.  
● Filmbezoek elke groep. 
● Theatervoorstelling; discipline ‘muziek’ voor elke groep. 
● Schoolbreed project nummer 2 “kunst”. 

Proceseige
naar 

cultuur coördinatoren 

Juni 2020 Evaluatie:  
              coördinatoren en team: 

● aan danslessen is niet veel aandacht besteed, komt mede door het aanbod van de dramalessen en muziek 
● er was dit jaar heel veel aanbod 
● bijeenkomsten icc-ers zijn gevolgd 
● regelmatig overleg met begeleider”Praktijk in de hoofdrol” 
● er is overleg geweest met Kcars, de hele school heeft een workshop beeldend gevolgd en dit is betaald door Kcars 
● de voorstellingen van Triade zijn door corona niet bekeken 
● alleen de kleutergroepen zijn nog naar de film geweest, de andere groepen niet door corona 
● groenling abonnement hier niets mee gedaan, meenemen naar volgend jaar? 
● begroting is bijgehouden, het geld van kalenderjaar 2019 is helemaal gebruikt, er is ook nog extra handvaardigheidmateriaal besteld

  
             activiteiten school: 

● thema: water 
alle groepen naar het marinemuseum, betaald uit de cultuurpot 
geslaagd museumbezoek 
opening project met  druppie, in samenwerking met de gemeente  
afsluiting met een tentoonstelling 

● 1.2.3 zing: 
alle groepen hebben een eigen account, kunnen zelf de lessen inzetten 
muzieklessen door muziekdocent,  1x per 3 weken,  te veel accent op 1,2,3 zing 
voor volgend jaar, aandacht voor andere muziekactiviteiten, uitbreiding 
betrokkenheid van de leerkrachten bij de lessen  
volgend schooljaar komt er een andere muziekdocent 

● workshop drama: 
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alle lessen zijn naar tevredenheid gegeven 
● filmbezoek: 

alleen de kleutergroepen zijn nog naar de film geweest, de andere groepen niet door corona 
● theatervoorstelling muziek: 

de voorstellingen van Triade zijn door corona niet bekeken 
● schoolbreed project kunst: 

opening met : Kikker is boos 
elke groep heeft een workshop beeldend gedaan, heel geslaagd 
door corona geen tentoonstelling en verkoop van de kunstwerken 
 

Meenemen voor 2020-2021:  
● er komt een nieuw systeem voor de voorstellingen van Triade 

de school kan zelf de voorstellingen uitzoeken, Triade boekt ze. 
● Rooster speelzaal (wanneer beschikbaar voor drama lessen) 

Wat is er 
bereikt 

op leerling 
niveau 

● de leerlingen hebben ervaringen opgedaan door museumbezoek 
● de leerlingen hebben emoties en ervaringen kunnen uiten door middel van dramalessen en muzieklessen 
● de leerlingen zijn creatief bezig geweest, zij hebben workshops beeldende vorming gehad : schilderen, boetseren, mozaïeken. 
● zij hebben kunnen reflecteren op hun eigen werk en dat van de ander 

wat is er 
bereikt op 
leerkracht/ 

school 
niveau 

● de leerkrachten hebben dramalessen en muzieklessen gevolgd en ze ook zelf gegeven. 
● leerkrachten kennen de methode 1,2,3 zing en zetten deze methode in 
● we zijn een stap verder in het traject: Praktijk in de hoofdrol, om cultuurschool te worden 
● we hebben aan twee schoolbrede thema’s gewerkt, de eerste met succes de tweede door corona niet helemaal uitgewerkt 

Aan welk 
doel werkt 
de school 
schooljaar 
2020-2021 

● het derde jaar : Praktijk in de hoofdrol, scholing tot cultuurschool 
● aandacht voor het verder scholen van de leerkrachten in het geven van muziekonderwijs en lessen beeldende vorming 
● werken aan de indicatoren voor de leerling , 
●  zie verder  plan 2020-2021 
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Handelingsgericht werken  

 Prestatie indicatoren 
leerling 

School/ leerkracht  

Gewenst 
resultaat 

-Onderwijsbehoeften 
staan centraal  

-Er zijn duidelijke 
niveaus voor elk 
vakgebied. Voor de 
leerlingen is dit 
helder. 

-Voor elke les staan 
de doelen op het 
bord. Voor de 
leerling kan een 
aparte doelstelling 
gebruikt 
worden.(zorgleerling
en) 

-Leerkrachten 
stemmen af op de 
onderwijsbehoeften 
van de leerlingen en 
gaat hierover in 
gesprek met 
ouders/IB/ collega’s. 

-De leerling wordt 
zoveel mogelijk 
betrokken bij de 
gesprekken over 

-Leerkrachten denken meer in termen van wat de leerling nodig heeft dan in termen wat er mis is. De zorgstructuur 
ondersteunt dit. 

-De leerkrachten delen de leerlingen in volgens het RTI model en ouders worden hierover ingelicht. 

- De doelen voor de les wordt volgens de methode gehanteerd en opgeschreven voor de leerlingen. De doelen 
worden per half jaar besproken op leerling/groep en schoolniveau. 

-Per jaar zijn er drie momenten voor de gesprekken over onderwijsbehoeften van de leerling, de zorgbehoeften en 
specifieke behoeften op opvoedingsniveau. 

-Leerkrachten houden leerlingbesprekingen tijdens zorgvergadering en groepsbesprekingen. De IB’er werkt samen 
met zorginstanties, zgn. OT /OTG /CTO 

-Tijdens de gesprekken is er altijd aandacht voor positieve aspecten. 
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afstemming op zorg 
en 
onderwijsbehoeften. 

-De leerkrachten 
benadrukken wat het 
kind kan en niet wat 
het ‘nog’ niet kan. 

 
Activiteite

n 
● Schooljaar 2019/2020 extra focus op handelingsgericht werken. 
● Kennisoverdracht. 
● Actief onderwerp op bouwvergaderingen. 

Proces- 
eigenaar 

Conny en Joke 

Juni 2020 Evaluatie:  
 
Bovenstaande punten zijn besproken en uitgevoerd. Leerlingbesprekingen worden nog niet altijd uitgevoerd via de balintmethode. Hier 
gaan we in 2020-2021 meer op sturen. 
 
handelingsgericht werken op drie niveaus blijft een uitdaging. We willen ons meer gaan richten op de gedifferentieerde instructie 
vaardigheden omdat op die manier beter wordt aangesloten bij handelingsgericht werken. 
 
Aanpak: Wat hebben we bereikt? 
Meenemen voor 2020-2021 

- Leerlingbespreking via Balint meer inzetten ( actie IB) 
- Gedifferentieerde instructie nieuw ontwikkelpunt maken in team. (Ingang co-teaching en EDI) 

Wat is er 
bereikt 

op 
leerling 
niveau 

De leerlingbespreking is eerst afgestemd met de leerling. Bij groeidocumenten vragen leerkrachten a.d.v formulier na wat de leerling er zelf 
van denkt. 
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wat is er 
bereikt op 
leerkracht
/ school 
niveau 

leerlingbesprekingen ingevoerd. 
Groeidocumenten worden steeds completer ingevuld. 
Overleg ouders en leerkracht over plannen wordt 2 keer per jaar gedaan. 

Aan welk 
doel 

werkt  de 
school 

schooljaar 
2020-202

1 

Versterken van de differentiatie 

 

 

 

 

Herzien van visie missie in combinatie met schoolplan 2019-2023 

gewenst resultaat - Visie/missie van De Rank is herijkt 
- koers voor komende jaren is bepaald 
- Schoolplan 2020-2024 is gemaakt door directie in samenspraak met team 

Activiteiten ● studiedagen oktober en november in teken van visieontwikkeling  
● strategisch beleid uitzetten 
● Visie missie traject doorlopen met team 

Evaluatie Tijdens verschillende studiedagen is er tijd besteed aan het herzien van de visie. Er is samen met het team geëvalueerd en 

onderzocht welke stap de school de komende periode wil zetten. Een kartrekkersgroep heeft vorm gegeven aan het uitzetten van 

de ideeën, welke in een later stadium weer met het team gedeeld is. 

Deze stappen zijn terug te vinden in het schoolplan 2020-2024.  
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Opbrengsten rekenonderwijs 

 Prestatie indicatoren  
leerling 

Prestatie indicatoren leerkracht 

Gewenst 
resultaat 

-  Leerlingen scoren minimaal op 
het ambitieniveau van de 
school 

- Leerlingen scoren volgens 
schoolstandaard (20-60-80) 

20% scoort I 
60% scoort I t/m III 
80% scoort I t/m IV 

- Kinderen rekenen op een 
niveau waarbij ze succes en 
uitdaging ervaren en 
voldoende ondersteuning 
krijgen aangeboden. 

- Alle kinderen krijgen een instructie op het gewenste niveau, aansluitend bij de zone van de 
naaste ontwikkeling.  

- Leerkrachten bieden leerlingen het bij het kind behorend aanbod en kunnen leerlingen 
uitdagen (compacten en verrijken/bijwerkboek) 

- Leerkrachten brengen de afspraken ten uitvoer. 
- Leerkrachten kennen de leerlijn 

Activiteite
n 

● Implementeren beleidsplan 
● Met het team bespreken waar een nieuwe methode aan moet voldoen  
● Agendapunt in de bouwvergaderingen (voor toetsen, F en S doelen). De werkgroep voegt alles samen en gaat hier mee verder. 
● Werkgroep aanmaken i.v.m. nieuwe rekenmethode  
● Einde schooljaar is er een nieuwe keuze gemaakt qua methode  

Juni 2020 Evaluatie:  
Aanpak: Wat hebben we bereikt? 
 

● De leerlijnen zijn besproken in team.  
● Onderzoek naar nieuwe methodes is door corona tijd stil komen te staan. Snappet is in bovenbouw uitgeprobeerd. Bevalt goed 

maar zit een kostenplaatje aan. 
● Presentatie Wig 5, door Malmberg. Proeflicentie aangeschaft. 
● Wig 5 en getal en ruimte junior zijn proeflicenties van maar nog te weinig mee gewerkt om een goede/ onderbouwde keuze te 

maken. 
● Cursus Bareka gevolgd door rekencoördinator en collega. Programma om het automatiseren te toetsen. Met name het 

automatiseren wordt door team gemist in huidige methode.  
● F en S doelen; cursus (Sarkon academie) gecanceld ivm te weinig deelnemers. 
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Meenemen voor 2020/2021:  
 

● Definitieve keuze voor rekenmethode wordt gemaakt (voor de kerst?) 
● Starten schooljaar met proeflicentie Wig 5, groep 3 t/m 8. 
● Aanschaf Bareka. Hierbij behorend oefenmateriaal Rekensprint. Uitleg aan team. Willen wij hiermee werken?  
● Gebruik van de spellen, lessen en materialen Met Sprongen Vooruit in de onderbouw en middenbouw. Heeft bovenbouw dit ook? 
● Nieuwe rekenwerkgroep vormen. Collega van de werkgroep vertrekt naar andere school. Graag iemand van de middenbouw en 

bovenbouw. 
● F en S doelen bespreken in bouwvergaderingen. Cursus volgen door rekencoördinator liefst samen met een collega. 
● Groepsdoorbrekend rekenen. Gaan we hiermee door? Bespreken in bouw. Ook ivm devices. Hebben we er genoeg om iedereen op 

hetzelfde tijdstip te laten rekenen? 
 

Proceseig
enaar 

 rekencoördinator  

Wat is er 
bereikt 

op 
leerling 
niveau 

● Leerlingen hebben kennis gemaakt met verschillende rekenmethodes. 
● Leerlingen zijn in staat digitaal te werken met een rekenmethode. (uitzondering groep 3) 
● Automatiseren van de tafels heeft 80% gehaald in groep 6. 95 sommen in 5 minuten. 

 
 

wat is er 
bereikt op 
leerkracht
/ school 
niveau 

● Team heeft kennis gemaakt met verschillende digitale methodes. 
● Team heeft inzicht in leerlijnen. 
● Leerkrachten 6 en 7 hebben kennis van de automatiseringsprogramma’s.  
● Leerkrachten bovenbouw hebben gewerkt met de leerlingen aan eigen leerdoelen. 

Aan welk 
doel 

werkt  de 
school 

schooljaar 
2020-202

1 

● Definitieve keuze rekenmethode en implementeren. 
● Leerlingen werken op eigen niveau aan rekendoelen. Verwerkt in methode. 
● 80% heeft tafels geautomatiseerd in groep 5. 95 sommen in 5 minuten. 
● iedere groep besteedt apart  van de methode aandacht aan het automatiseren. (tafels, deeltafels, tot 20, tot 100 etc.) 
● 80% werkt op S niveau. 
● Cito score volgens ambitieniveau van de school. 20%-60%-80% 
● Groepsdoorbrekend rekenen niet meer nodig. Leerlingen die nog hoger of lager rekenen stromen komende jaren uit.  
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Opbrengsten taalonderwijs 
 Prestatie 

indicatoren 
leerling 

Prestatie indicatoren leerkracht 

Gewenst resultaat -   Leerlingen scoren 
minimaal op het 
ambitieniveau van 
de school 
Leerlingen scoren 
volgens 
schoolstandaard 
(20-60-80) 
20% scoort I 
60% scoort I t/m III 
80% scoort I t/m IV 
- Leerlingen 

behalen 
resultaten die 
behoren bij het 
niveau van de 
leerling t.a.v. 

- Leerkrachten weten wat de leerbehoefte van de individuele leerling is. 
- Leerkrachten bieden leerlingen het bij het kind behorend aanbod en kunnen leerlingen 

uitdagen en begeleiden. 
- Leerkrachten brengen de gemaakte afspraken ten uitvoer. 
- In alle groepen 4 t/m 8 wordt er gewerkt met dezelfde aanpak volgens de handleiding 

van Nieuwsbegrip XL. Ook is de aanpak m.b.t. Nieuwsbegrip bij elke leerkracht duidelijk 
en verdeeld over minimaal 2 momenten in de week. Dit bestaat uit woordenschat, 
basisles en andere tekstsoort. 

- Team verdiept zich in het schooljaar 2020-2021 in de keuze uit 2 nieuwe technisch lezen 
methodes die aansluit bij de behoefte vd school (of het uitvoeren/borgen van de 
bestaande leesmethode met aanvullingen -> denk aan een aanpak zoals  bij LIST -> 
tutorlezen, gebruik van  toneellezen, zoeklicht boeken, samenleesboeken) Schooljaar 
2021-2022 besteden we aan het implementeren van de nieuwe leesmethode 
Leerkrachten besteden veel aandacht aan lezen, leesstrategieën, boekpromotie en 
modellen. 

- Iedere groep werkt aan de woordenschat mbv een woordmuur met een afgesproken 
format en aanpak (bv mbv boek: “woorden in de weer”)  
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taal, spelling en 
woordenschat. 

- Alle leerlingen 
kunnen de 
spellingregels / 
leesstrategieën 
benoemen; er is 
veel aandacht 
voor het 
toepassen 
hiervan. 

- Leerlingen zijn 
gemotiveerd om 
en hebben 
plezier in lezen. 

- Leerlingen weten 
welke boeken zij 
mogen lezen en 
maken veel 
leeskilometers, 
zowel op school 
als thuis. 

- BOUW! borgen 
 
 

 Activiteiten ● Implementeren beleidsplan 
● Taalteam opstarten 
● Begrijpend lezen: inzet Lesson Study in de middenbouw  
● Leespromotie: Boekenkasten aanvullen, ordenen en promoten 
● Woordenschat: woordmuur in elke groep 
● Keuze maken in jaarlijks terugkerende activiteiten rondom lezen en taal binnen de school. 
● Bestaande technisch lezen methode Estafette evalueren, wensen inventariseren + zichtzendingen nieuwe 

leesmethodes bekijken (tot eind september 2020, dan retour) 
● BOUW! 

Juni 2020  Evaluatie:  

● Er is een taalteam opgezet met een verdeling van taken rondom de taal/leesactiviteiten binnen de school.  
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Wat hebben we bereikt op 

leerling- / leerkracht -  en school 

niveau:  

 

● Lesson study Nieuwsbegrip XL: Er zijn weinig vorderingen gemaakt mbt de Lesson Study in de groepen 4 en 5. 

Tijdens de bouwvergaderingen is het wel besproken en is er nieuwsbegrip gegeven in de groepen, maar de 

Lesson Study is steeds uitgesteld omdat andere zaken prioriteit hadden op dat moment. Wel is er een start 

gemaakt met het bijwonen van een nieuwsbegriples in de bovenbouw door de leerkrachten van de groepen 

4 en 5. Door de Corona maatregelen hebben we dit niet verder kunnen oppakken. Volgend schooljaar heeft 

deze activiteit prioriteit en starten we hier zsm mee.  

● Boekenkasten zijn overzichtelijk en aantrekkelijk ingericht→ geordend op leesniveau, posters en boeken 

bovenop de kast ter inspiratie toegevoegd. Boekpromotie en boekenkasten netjes houden behoeft meer 

aandacht.  Er zijn veel nieuwe informatie boeken van dezelfde serie aangeschaft (mn voor de groepen 1-6) en 

boeken voor groep 1-2. → Er is een wensenlijst voor nieuwe boeken binnen het team rond gegaan, in 

oktober worden er weer  boeken besteld met de kortingsactie behorende bij de KBW. 

● Er is in elke groep een woordmuur gerealiseerd → de aanpak hiervan behoeft nog meer eenheid en borging. 

Nu vult groep 1-2  de woordmuur thema gerelateerd, groep 3-8: mbv Kentalis Weerwoord 

Nieuwsbegrip-woorden of vanuit thema? Ook de frequentie en gebruik moet besproken worden. Het boek 

“met woorden in de weer” wordt bekeken ter inspiratie voor de aanpak vd woordenschat.  

● In oktober hebben we weinig aandacht besteedt aan de Kinderboekenweek vanwege het schoolbrede thema 

“Water” welk gelijktijdig plaatsvond. Gedurende de kbw hebben we de nadruk op lezen gelegd, de nieuw 

aangeschafte boeken tentoongesteld op het podium en als afsluiting hebben we een boekenmarkt in de 

school gehouden → dit werd deels na schooltijd georganiseerd en elke groep had een vaste plek in de 

school. Deze opzet is goed bevallen. Voor volgend schooljaar is het schoolbrede thema aangepast aan het 

thema vd KBW. Ook is het Kinderboekenweek lespakket weer aangevraagd.  

● In januari hebben we de voorleesdagen gehouden: leerlingen uit hogere groepen lezen voor aan jongere 

leerlingen, opa’s/oma’s/ouders lezen voor op school → dit was goed verlopen, mag volgend jaar meer 

aandacht krijgen. Nu was het lastig organiseren voor sommige groepen vanwege CITO tijd.  

● Aangevraagde zichtzendingen bekijken van technisch lezen methodes (Estafette 3.0, Karakter, List, Kidsweek) 

Dmv Corona is dit stil te komen staan. Hier gaan we begin nieuw schooljaar mee verder. Met het team moet 

besproken worden waarom / of we evt.  een andere methode willen, wat we belangrijk vinden bij een 

(nieuwe) technisch leesmethode.  

● Bieb :    → keuze maken uit: 1 pas gr 1-8 of 1 pas gr 1-4 / 1 pas gr 5-8? 

Wat willen we mbt de bieb nog meer? → bezoek bieb om leerlingen wegwijs te maken 
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● BOUW!: het interventieprogramma voor leesproblemen BOUW! wordt bij ons op school vormgegeven door 

leerlingen uit groep 7 die gekoppeld zijn aan een kind met een leesachterstand in groep 2,3 en 4. De 

leerlingen oefenen thuis ook 3x per week voor BOUW! Tevens wordt er 1x per week door de leerlingen uit 

groep 7 voorgelezen aan een kleutergroep. Dit loopt naar tevredenheid en hier gaan we volgend jaar mee 

verder. → Ib-er en OA zijn aanspreekpunt voor de kinderen die begeleiden.  

Proces eigenaar  Taalcoördinator (in samenwerking met taalteam) 

Mee- nemen / doelen voor 

schooljaar 2020/ 2021 

 

● Vanwege corona is er in juni 2020 alleen AVI en DMT afgenomen. Begin nieuw schooljaar wordt de speciale 

B-versie van Cito spelling en woordenschat afgenomen. Daarna worden de schoolscores bekeken / 

geanalyseerd.  

● Lesson Study voortzetten vanaf start nieuw schooljaar in de groepen (3)4, 4 en 5  (+ 5-6 combigroep nieuwe 

leerkracht?) mbt Nieuwsbegrip XL, hierbij worden ook werkvergaderingen gepland. 

● Verdiepen in een nieuwe technisch lezen methode + schoolbezoek mbt LIST;  keuze maken uit 2 / of 

bestaande methode borgen met aanvullingen met team.  

● Aanschaf nieuwe leesboeken (boekenbudget 1000,-per kalenderjaar)-mn bovenbouw-: jaarlijks terugkerende 

thema’s, samenleesboeken, toneelleesboeken, zoeklicht boeken (boekenpakket leesserie per groep bij 

Estafette: zie Zwijsen catalogus 2020) 

● Taalteam (taakgerelateerd) houdt team op de hoogte middels een update in de memo en/of agenda- 

bespreekpunt in bouwvergadering.  Voor ouders wordt er in het weekbericht over taal-leesactiviteiten 

bericht.  

● Taalteam heeft regelmatig een overleg over de gang van zaken (school / via meet?)                   →  -ib- wordt 

hierin betrokken. 

● De woordmuur in de groep wordt regelmatig besproken tijdens de bouwvergadering: wat plaatsen we erop, 

hoe gebruiken we het, is er eenheid / rode draad door school? 

● Bij gelijktijdig vallen van activiteiten: het schoolbrede thema aanpassen aan het thema van de KBW: dit is 

voor komend jaar geregeld (thema “En toen?” Geschiedenis)  

● Draaiboeken maken van de vaste, jaarlijks terugkerende activiteiten rondom taal en lezen door het taalteam 

en op de drive plaatsen bij kernteams. 
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● Afspraak maken over gebruik vd bieb-passen: welke groepen gebruiken dit? Wie bewaart de passen? Wat 

willen we?  

● BOUW! : wie worden er aanspreekpunt tijdens bouw-momenten? →IB en OA 

 

5.2.2 Borgen en onderhouden 

 

 
ICT 

 Prestatie indicatoren 
leerling 

Prestatie indicatoren leerkracht 

Gewenst 
resultaat 

Digitale geletterdheid 
voor alle 
leerlingen op: 

-Computational 
thinking 

-Informatievaard
igheden 

-Mediawijsheid 

-ICT-basisvaardig
heden 

- Leerkrachten groep 1/2 hebben kennis van beschikbare materialen 
- Er wordt gewerkt in de Teamdrive, Gmail en Google Docs 
- Toetsen rekenen, taal en WO (?) op Chromebooks (gr. 5 t/m 8). 
- Afstemmen met beleidsplan Sarkon. 

 

Activiteite
n 

● Leerkrachten groep 1/2 maken overstap van iPads naar Chromebooks. 
● Leerkrachten groep 1/2 hebben kennis van beschikbare opties (letterkennis, letterflitsen, Bas gaat Digitaal (woordenschat en 

inzicht), letters schrijven, Bereslim, taal, rekenen, prentenboeken luisteren, begrijpend lezen en luisteren. 
● Digitale geletterdheid: middenbouw en bovenbouw opstarten/herhalen, met name mediawijsheid en computational thinking. 
● Afspraken m.b.t. mobieltjes, ophalen en printen van documenten, verzorging Chromebook-kasten vastleggen.  
● Visieontwikkeling m.b.t. digitalisering van methodes, in samenwerking met werkgroep rekenen.  
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● Leerkrachten professionaliseren: gebruik alle verschillende websites en aanbod voor eigen leerjaar leren kennen. 
● Aanschaf devices: n.a.v. afschrijvingen en ingebruikname kleuter-Chromebooks en nieuwe WO-methode.  
● Overstap van Office365 mail naar Gmail met @sarkon.nl-adres.  
● Leren werken met Google Docs?  

Juni 2020 Evaluatie:  
Aanpak: Wat hebben we bereikt? 

● Leerkrachten 1/2 hebben nu in elke klas de beschikking over vier Chromebooks in kiosk-modus. Wel nog de wens om meer 
websites toe te voegen aan het aanbod.  

● Digitale geletterdheid: CodeUur niet gebeurd. Wel week van de mediawijsheid.  
● Besloten om keuze digitale rekenmethode in schooljaar 2020-2021 te doen. Bovenbouw heeft veel ervaring opgedaan met 

Snappet. 
● Nieuwe Chromebook-kasten zijn geleverd. Nu drie zwarte en drie wit/blauwe kasten.  
● Succesvol overgestapt van Office365 naar Gsuite.  
● Google Classroom, Meet en Chromebooks intensief gebruikt in de corona periode. Veel geleerd door leerlingen, ouders en 

collega’s over het digitaal lesgeven.  
Meenemen voor 2020- 2021:  

● Onderzoeken: CITO digitaal afnemen. 
● Leerkrachten groep 1/2 begeleiden en professionaliseren bij het gebruik van Chromebooks en bijbehorende websites.  
● Digitale Geletterdheid: week van de mediawijsheid. Bekijken opties voor groep 5/6.  
● Verzorging Chromebook(kasten) borgen. 
● Aanschaf digitale rekenmethode. 
● Digitaal toetsen voor de middenbouw: onderzoeken van de ervaringen bovenbouw.  

Proceseige
naar 

ICT coördinator  
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Analyseren toetsen  

 Prestatie indicatoren 
school/leerling 

Prestatie indicatoren leerkracht 

Gewenst 
resultaat 

- De school 
heeft zicht op 
de resultaten 
van de 
leerlingen 

- De school kan 
inspelen op 
frictiepunten 
door gebruik 
te maken van 
leerlijnen/doe
len per 
leerjaar 

- Leerlingen 
scoren 
volgens 
schoolstandaa
rd (20-60-80) 

- Leerkracht heeft bij de start van het schooljaar een beschreven plan met de doelen voor de leerlingen 
van hun groep. 

- Leerdoelen worden helder geformuleerd. 
- De leerkracht weet waarop hij moet sturen om de  ambities te behalen. 
- De leerkrachten kennen de leerlijnen en doelen voor hun leerjaar en gebruiken dit bij hun aanbod. 
- Alle gesprekken worden gevoerd vanuit het overdrachtsformulier. 

 

Activiteiten ● Zorg Vergaderingen worden ingezet om de leerlijnen en doelen vast te leggen per leerjaar. 
● Analyseren schoolresultaten op alle toetsen. 
● Opbrengstgesprekken met ib, groepsleerkracht, directie. 
● Leerkracht stelt opbrengst plan voor de groep op. 
● leerkracht presenteert opbrengsten 

Juni 2020 Evaluatie:  
Aanpak: Wat hebben we bereikt? 
leerlijnen en doelen zijn alleen vastgelegd in groepsplannen. Analyseren is door Corona aan het einde niet gebeurd. Opbrengstgesprekken 
vinden plaats en vastlegging vindt plaats via overdrachtsformulier. Leerkrachten stellen zelf plan op. 

Proceseigen
aar 

intern begeleider 

Wat is er 
bereikt 

M toetsen waren gedeeltelijk op gewenste resultaat. 
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op leerling 
niveau 

wat is er 
bereikt op 
leerkracht/ 

school 
niveau 

Opbrengstgesprekken worden gevoerd volgens PDSA-cyclus  
Formulier wordt juist ingevuld.  
Er wordt meer samen gekeken naar de opbrengsten 

Schooljaar 
2020-2021 

versterken leesonderwijs 
versterken gedifferentieerde instructie 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

 Prestatie indicatoren leerling/ ouder Prestatie indicatoren leerkrachten/ school 
Gewenst 
resultaat 

- De leerkracht kent de leerling 
- De leerling weet dat hij samen 

met z’n ouders en de 
leerkracht werkt aan z’n eigen 
ontwikkeling.  

- De ouders en de school 
werken samen aan de 
optimale ontwikkeling van het 
kind. 

- Ouders nemen zelf  initiatief 
om met leerkrachten in 
gesprek te gaan over het kind. 
 

- Zowel ouders als leerkrachten zijn betrokken bij de leerontwikkeling van de kinderen.  
- Beide partijen maken afspraken en zoeken naar wegen welke het beste zijn voor het 

kind. 

Activiteiten ● Agendapunt op team/ bouwvergaderingen. 
● De eerste 10 weken van het schooljaar wordt er wekelijks in de nieuwsbrief een van de 10 criteria toegelicht. 
● Aan het begin van het schooljaar worden door alle leerkrachten startgesprekken van 15 minuten  gevoerd. 
● Informatiemiddag houden. 
● Flyer per jaargroep met informatie over het betreffende leerjaar. 
● Website up to date houden (groepspagina’s). 
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● Bevorderen communicatie en samenwerking. 
● Het slechten van drempels school/ouders. 
● Er zijn afspraken over de wijze waarop de school naar ouders communiceert. 
● Leerlingenpanel en ouderpanel opzetten.  
● Invoeren inloop bovenbouw. 
● Communicatie Wand ontwikkelen. 

 
Juni 2020 Evaluatie:  

De bovengenoemde resultaten zijn zichtbaar. Het startgesprek draagt hier grotendeels aan bij. Wij merken dat het in het startgesprek 
direct duidelijk wordt voor de leerling en ouders dat we samen werken aan de ontwikkeling van het kind. Belangrijk blijft dat de 
leerkracht communiceert naar ouders dat zij gedurende het jaar altijd welkom zijn om een gesprek aan te vragen bij de leerkracht. We 
ervaren dat ouders steeds vaker contact zoeken wanneer er zorgen zijn, maar sommige ouders vinden het lastig dit initiatief te nemen 
en wachten soms nog te lang af. 
 
 
Aanpak: Wat hebben we bereikt? 

- Ouderbetrokkenheid komt met regelmaat terug tijdens de vergaderingen. Dit gaat heel goed. 
- De 10 criteria zijn grotendeels beschreven in het weekbericht, maar is gaandeweg het jaar gestopt. We pakken dit weer op. Het 

is zinvol om dit jaarlijks te blijven herhalen omdat er altijd nieuwe ouders bijkomen die nog niet goed op de hoogte zijn van wat 
O.B. 3.0 is en hoe we omgaan met ouder/kind/leerkracht communicatie. Door dit te blijven herhalen blijft het levend.  

- Communicatie wand hangt: nu aan iedere collega de taak deze up to date te houden.  
- Ideeënbus  
- Leerlingpanel is opgestart. 
- Startgesprekken zijn naar tevredenheid verlopen en zorgen voor een goede start en versterkt het contact met de ouders. 

We merken dat ook bij de andere gesprekken later in het jaar vaak de kinderen aanwezig zijn bij het gesprek. Het wordt steeds 
meer eigen, voor ouders leerkrachten en leerlingen. 

- De flyers met informatie over een leerjaar zijn goed ontvangen door ouders. 
- Website: ligt in de handen bij de leerkrachten. Niet iedere leerkracht houdt de pagina up to date, dit komt door de privacywet. 

Afspraak komend schooljaar: op je groepspagina plaats je informatie / websites / oefensites etc dat past bij de groep. Verder 
communiceren we via Social Schools met ouders.  

- Informatiemiddag opkomst was niet wat we gehoopt hadden. Weinig opkomst. Wel in een ander jasje gestoken dit jaar. We 
kregen terug van ouders dat ze het liever op een avond willen, omdat ze dan geen vrij hoeven te nemen. 

- Inloop bovenbouw: 1 keer per maand → Blink gerelateerd.  
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Meenemen voor 2020-2021:  
- Informatiemiddag anders inrichten. 
- (Start)gesprekkencyclus verder voortzetten.  
- Communicatie wand bijhouden. 
- Aan de slag met het leerlingpanel. 
- Inloop bovenbouw: Blink gerelateerd. Taak aan de bovenbouw coördinator om deze data bij start schooljaar vast te leggen.  
- Inloop midden en onderbouw 
- Website: iedereen update de pagina van zijn / haar groep. Met hierop informatie van dat leerjaar uit je flyer en bijvoorbeeld 

oefensites of websites die handig zijn.  
- Communicatie naar ouders: verloopt via Social Schools (foto’s e.d.) ivm privacy. 
- 10 criteria van ouderbetrokkenheid: komen ook in 2020-2021 regelmatig terug in de nieuwsbrieven 

Proceseigen
aar 

Werkgroep ouderbetrokkenheid  

 

 

 

Meerkunners 

 Prestatie indicatoren 
 leerling 

Prestatie indicatoren leerkrachten/ school 

Gewenst 
resultaa

t 

- Kinderen die 
een 
onderzoekende 
houding laten 
zien. 

- Intrinsieke 
motivatie 
hebben 

- Uitdagend 
aanbod in de 
groep krijgen. 

- De school heeft een aanbod voor meerkunners/hoogbegaafden ( zie aanbod aanpak 3/richtlijnen 
compacten en verrijken ) 

- De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt maatwerk. 
- Het team kent de criteria wanneer een kind meedoet aan een Smarties-groep. 
- Er is samenwerking en informatie-uitwisseling tussen betrokken leerkrachten  
- De leerkrachten consulteren bij IB of smartie leerkracht ivm passend aanbod smartie-kinderen 
- De school beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van hoogbegaafdheid. 
- De school betrekt ouders en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen 
- Een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle leerlingen. 
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- Werken met 
gelijkgestemde
n. 

- Kinderen 
hebben zicht 
op growth en 
fixed mindset. 

 

 
Activitei

ten 
● Twee maal per jaar een klassenbezoek door HB leerkracht met het doel af te stemmen op onderwijsbehoeften van de HB leerling. 
● Leerkrachten vinden op de drive het logboek waar alle HB leerlingen mee bezig zijn + de observaties. 
● Leerkrachten hebben allemaal beschreven via de richtlijnen van het HB protocol (zie bijlage op de drive) welke interventies er in de 

groep zijn ingezet. 
● Voor de rekeninterventies wordt materiaal gemist voor HB leerlingen, dit wordt komend schooljaar voor de groepen vanaf groep 3 

aangeschaft. 
● Acadin mag ook in de klas uitgevoerd worden, na opstart in de Smartiegroep, Voor meer informatie hierover wordt 1x in het jaar 

tijdens de zorgvergadering een uitleg hierover gegeven. 
● Voor alternatief Acadin in de onderbouw wordt gezocht naar een alternatief, denk aan Wikipad. 
● Komend schooljaar wordt bewust aandacht besteed aan de growth en fixed mindset tijdens de Smartie-tijd. 

Juni 
2020 

Evaluatie:  
Aanpak: Wat hebben we bereikt? 
Meenemen voor 2020-2021:  

Procesei
genaar 

Leerkracht Smartiegroep en IB-er 

Wat is 
er 

bereikt 
 

Juni 2020 
Classroom en kraak ‘m zijn nieuwe handige manieren om uitdagend materiaal voor hoogbegaafden te hebben. 
Sparren en samenwerken is echt de meerwaarde van de smartiegroep. 
 
Plusklasleerkracht heeft geobserveerd in groep 4 en ⅘ ivm vragen van de leerkrachten. In de bovenbouwgroepen ook op klassenbezoek 
geweest. Meerwaarde De plusklasleerkracht leert de kinderen beter kennen en voert hier samen met de klassenleerkracht overleg over om 
beter te kunnen aansluiten bij wat ze nodig hebben. Dit willen we voortzetten. 
Zie verder beleidsstukken op de teamdrive. Regelmatig sparren IB en Smartie leerkracht over hoe het gaat en over deze smartiekinderen. 
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Aan 
welk 
doel 

werkt 
de 

school 
schoolja

ar 
2020-20

21 

To Do: Growth en fixed mindset in team bespreken. 
To Do: In team op drie niveaus werken via EDI is ons advies. Nieuwe leerstof doen we met iedereen.  
To Do: IB veel op klassenbezoek gericht op klassenmanagement en werken op drie niveaus. 
To Do: Classroom gebruiken voor smartieopdrachten voor 7 en 8. 
To Do: smarties behouden op woensdag voor 5  t/m 8. 
To Do: Klassenbezoeken door smartieleerkracht in de groepen van de smartiekinderen en op vragen van de leerkracht 
To Do: Leerlingbespreking drie keer per jaar voor smartiekinderen ( aanmelding en evaluatie) 

 

5.2.3 Implementatie 

 

 Kanjertraining 

 Prestatie indicatoren school Prestatie indicatoren leerkracht 

Gewenst resultaat -Leerlingen voelen zich veilig in de school. 
 
-Leerlingen dragen bij aan een positieve 
sfeer in de school. 

-Leerlingen spreken Kanjertaal en laten 
Kanjergedrag zien. 

-Leerkrachten kennen de methode en volgen de training. 
-Leerkrachten voeren de methode uit en waarborgen deze. 
-Leerkrachten spreken Kanjertaal en laten Kanjergedrag zien richting leerlingen, 
ouders en teamleden. 

-Er heerst een positief klimaat op school. 
-Heldere lijn in afspraken rondom gedrag op school. 

-Ouders blijven betrokken bij de Kanjertraining.  
-Tijdens de buitenspeel momenten wordt er Kanjertaal gesproken en zien wij 
Kanjergedrag. 

Activiteiten 
werkgroep soc. 

emotioneel 

● leden van de werkgroep volgen opleiding tot Kanjercoördinator.  
● Kanjertraining staat iedere bouwvergadering op de agenda, waarborgen. 
● Werkgroep plaatst 4 keer per jaar een bericht in het weekbericht over de Kanjertraining. 
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● De werkgroep informeert SKRS, Sportservice Schagen en TSO over de ontwikkelingen van de Kanjertraining.  

Activiteiten 
schoolteam 

● Tijdens de informatiemiddag voert de leerkracht een activiteit uit met de ouders uit de Kanjerklapper. Kanjertraining 
wordt daarmee onder de aandacht gebracht. 

● Het team volgt de derde training van de Kanjertraining.  
● In gesprekken is de poster “dit doen we wel/ dit doen we niet” leidraad bij het oplossen van problemen.  
● We spreken alle leerlingen, ouders en teamleden aan op ongewenst gedrag. Ook als de personen niet betrokken zijn bij 

jouw groep.  
● Leerkrachten plaatsen iedere maand een bericht op Social Schools over de Kanjertraining.  
● Iedere week wordt een les uit de Kanjertraining uitgevoerd. Alle betrokken leerkrachten per groep voeren de lessen uit. 
● De TSO spreekt Kanjertaal en beschikt over vaardigheden om conflictsituaties op te lossen.  

Juni 2020 Evaluatie:  
● Twee leden van de werkgroep hebben de cursus tot Kanjercoördinator gevolgd en afgerond. Eén leerkracht heeft de 

eerste bijeenkomst gehad. De tweede bijeenkomst is verschoven naar het komende schooljaar. 
● Iedere bouwvergadering wordt gestart met een activiteit van de Kanjertraining uit de Kanjer Klapper. Op deze manier 

worden de activiteiten eigen gemaakt en geborgd. Tevens worden deze activiteiten ervaren als goede energizer aan het 
begin van de vergadering.  

● De werkgroep plaatst met grote regelmaat een weekbericht over de Kanjertraining. 
● Het team heeft de derde bijeenkomst van de Kanjertraining gevolgd. 

 
Aanpak: Wat hebben we bereikt? 

● Leerkrachten en leerlingen spreken Kanjertaal en laten Kanjergedrag zien. 
● Leerkrachten voeren de methode uit en waarborgen deze.  
● In gesprekken wordt de poster “dit doen we wel/ dit doen we niet” als leidraad gebruikt bij het oplossen van 

problemen.  
● Leerlingen, ouders en teamleden (in mindere mate) worden door ons aangesproken op ongewenst gedrag. Ook als de 

personen niet betrokken zijn bij onze eigen groep.  
● Leerkrachten plaatsen iedere maand een bericht op Social Schools over de Kanjertraining.  
● Iedere week wordt een les uit de Kanjertraining uitgevoerd. Alle betrokken leerkrachten per groep voeren de lessen uit. 
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Meenemen voor 2020-2021:Vanuit de midden- en bovenbouw krijgen wij te horen, dat de collega’s niet tevreden zijn over de 
mate waarin de SKRS tijdens de TussenSchoolse Opvang Kanjertaal en Kanjergedrag laten zien bij het oplossen van conflicten. Zij 
beschikken nog over te weinig vaardigheden om conflictsituaties op te lossen volgens het principe van de Kanjertraining. 
Voorstel cursus kanjertraining volgen door TSO medewerker. 

Proceseigenaar werkgroep sociaal emotioneel  

 

 

 

 

 

 Blink 

 Prestatie indicatoren leerling Prestatie indicatoren leerkracht 

 - De leerlingen maken kennis 
met onderzoekend leren. 

- De leerlingen maken kennis 
met ontwerpend leren. 

- De leerlingen leren dat het 
niet alleen om het 
eindproduct gaat, maar ook 
om het proces. 

- De leerlingen leren goede 
onderzoeksvragen te 
formuleren en weten hoe zij 
dat moeten aanpakken. 

- Leerlingen leren zicht te 
krijgen in hun eigen 

- De leerkracht heeft per thema duidelijk welke vakinhoudelijke doelen het wil behalen. 
- De leerkracht kan voorkennis activeren bij de leerlingen en de kennisoverdracht op 

maat maken en eventuele doelen bijstellen. 
- De leerkracht kiest voor diepgang in een thema ipv een breed aanbod waarbij de 

leerstof aan de oppervlakte blijft. 
- De leerkracht leert de leerlingen door middel van modeling hoe zij een kritische 

onderzoekende houding aannemen. Deze houding bestaat uit attitude, 
nieuwsgierigheid en flexibiliteit. 

- De leerkracht sluit aan bij de interesses van de leerlingen en doet een beroep op de 
intrinsieke motivatie van leerlingen. 

- De leerkracht beschikt over de materialen die nodig zijn om te lessen tot een succes 
te maken.  

- De leerkracht heeft zicht op het proces van de leerlingen en stuurt de leerlingen 
hierin. 
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handelen, kennis en 
houding. 

- De leerlingen leren te 
werken met een haalbare 
tijdsplanning. 

- De leerlingen zijn eigenaar 
van het proces. 

- De leerlingen kunnen 
reflecteren op hun eigen 
handelen en dat van hun 
medeleerlingen. 

- De leerkracht evalueert met de leerlingen de behaalde resultaten en het leerproces. 
De uitkomsten hiervan worden gebruikt als startpunt voor het volgende onderzoek. 

- De leerkracht neemt en krijgt de tijd om zich deze manier van werken aan te leren. 

Activiteiten ● De methode Blink moet worden aangeschaft. 
● Er is budget nodig om de ondersteunende materialen aan te schaffen. 
● Er moet een overzicht komen per groep en per thema wat er aan extra materiaal nodig is. 
● De leerkracht heeft tijd nodig om zijn lessen voor te bereiden. 
● De leerkracht moet tijd vrij maken in het rooster voor onderzoekend en ontwerpend leren. 
● Het onderzoekend en ontwerpend leren moet regelmatig terug komen tijdens bouwvergaderingen, inclusief groep 5. 
● Er moet ruimte worden vrijgemaakt buiten de klaslokalen waar leerlingen werk kunnen opslaan. 
● De leerkrachten moeten de training die bij het starten van de methode Blink hoort krijgen aan het begin van het nieuwe 

schooljaar. 
● Bij het opstellen van het chromebook rooster wordt er rekening gehouden met het onderzoekend en ontwerpend leren. 

Juni 2020 Evaluatie:  
Aanpak: Wat hebben we bereikt? 

● Methode Blink is aangeschaft. Er zijn vier thema’s uitgevoerd. 
● Leerkrachten hebben bij elk thema uitgebreid samen overleg gevoerd.  
● Er was budget en materialen zijn aangeschaft. 
● De leerlingen hebben kennis gemaakt met de onderzoekscyclus. 
● Er is veel tijd gestopt in de voorbereidingen van de thema’s. Daar kunnen we over twee jaar van profiteren als de thema’s 

terugkomen. 
● Thema’s zijn afgestemd met de commissie cultuur. 
● Teamtraining is uitgevoerd. 
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Meenemen voor 2020-2021:  
● Bij elk thema de groepen (5 en 6, 7 en 8) overleg laten plannen. Samen voorbereiden van het thema en de lessen. 

○ Bij elk thema overleggen welke personen of activiteiten je kan organiseren rondom het thema.  
○ Planning en activiteiten afstemmen met cultuurcommissie.  

● Nog meer focus op proces. Coachen van leerlingen op proces. Leerkrachten elkaar scherp laten houden.  
● Zoeken naar een ruimte waar het werk kan worden opgeslagen. 
● Leerlingen hadden moeite de onderzoekscyclus te doorlopen. Na vier thema’s is er vooruitgang, er is nog veel werk te 

verzetten.  
● Thema-materialen opslaan (fysiek en digitaal) voor hergebruik. 
● Ervaring leert dat bij het onderzoek je regelmatig (wekelijks) alle leerlingen moet spreken. Zo begeleid je ze door elke fase.  
● Tijd maken voor het evalueren (cijfers geven en bespreken van het proces). 
● Leerkrachten gaan tijdens thema een draaiboek bijhouden, zodat je deze in de toekomst bij het opnieuw draaien van de 

thema’s kunt gebruiken. 
● Proces bord voor groep 4/5 → 5/6. Beide groepen hebben nog niet het bord om het proces met de leerlingen te doorlopen. 

De leerkrachten hebben de kaarten voor op het bord ontvangen. De leerkrachten zullen zelf de borden moeten maken. 
● Topomaster: groep 6 doet Nederland, groep 7 Europa en groep 8 de wereld. Aan het einde van het schooljaar moet 

topomaster zijn afgerond en alle lessen en toetsen zijn aangeboden. 
Focus op de volgende prestatie-indicatoren: 

● De leerlingen leren te werken met een haalbare tijdsplanning. 
● De leerlingen leren dat het niet alleen om het eindproduct gaat, maar ook om het proces. 
● De leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen handelen en dat van hun medeleerlingen. 
● De leerkrachten en leerlingen maken gebruik van de infographic die ontwikkeld is door Alyssa. Aan de hand van de infographic 

leren de kinderen reflecteren en kritisch te kijken naar het eigen werk. 
● De leerkracht heeft zicht op het proces van de leerlingen en stuurt de leerlingen hierin. 
● De leerkracht neemt en krijgt de tijd om zich deze manier van werken aan te leren. 

Proceseigenaar  bovenbouwcoördinator 
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5.2.4 Onderzoekscommissie 

 Nieuw rapport 

Activiteiten De mogelijkheden onderzoeken waarop de school de voortgang  van leerlingen met ouders - en leerling wil delen. De 
bouwcoördinatoren bespreken de voortgang en vragen feedback aan de collega’s in de bouw. 

Doel   Rapport wordt vernieuwd en sluit aan op de visie van de school. 

Proceseigen
aar 

 Commissierapport 

Evaluatie Na overleg en onderzoek is dit schooljaar een nieuw digitaal rapport ingevoerd. 

 

6. Huisvesting 
6.1 Gebouw 

De school heeft in september 2018 het nieuwe schoolgebouw aan de Iepenlaan 54 betrokken. Inmiddels is gebleken dat het gebouw door het 
groeiende aantal leerlingen te klein is gebleken. Op dit moment wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het gebouw.  

 
Oude situatie;                                                                                                  Nieuwe situatie; 
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6.2 IKC ontwikkeling 
Met de bouw van de nieuwe huisvesting zijn ook de eerste stappen naar de IKC ontwikkeling gezet. In het schooljaar 2018 hebben de 

organisaties de eerste stappen gezet naar kennismaking en samenwerking. 

Directie en verschillende leden van beide organisaties hebben een gezamenlijk congres over IKC bijgewoond. 

Voor een goede doorgaande lijn en afstemming organiseert de onderbouwcoördinator samen met de  medewerker van SKRS een warme 

overdracht, daarnaast overleggen ze over gezamenlijke thema’s. 

De directie en locatiemanager hebben verschillende malen overleg gehad, waarin het belangrijkste doel is om te komen tot een gezamenlijke 

ambitie en uitvoering. 

De medewerker van het kinderdagverblijf volgt een HBO opleiding zij heeft als verdiepingsonderwerp de vorming van een IKC, met haar 

onderzoek participeert zij in de ontwikkeling van IKC de Rank. 

Het kinderdagverblijf laat het volgend schooljaar haar team deelnemen aan de Kanjertraining, zodat er binnen het gebouw een gelijke aanpak 

komt in het pedagogisch handelen. 

7. Financiën  
De school beschikt niet over extra inkomsten en is verder volledig afhankelijk van de reguliere inkomsten. De school heeft afgelopen jaar een 
extra bijdrage gekregen vanuit het bestuur om een elfde groep te formeren. De financiën zijn op orde. 

8. In- en externe relaties 
De belangrijkste in- en externe relaties van De Rank zijn: 

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad waarin 3 ouders en 3 personeelsleden zitting hebben, handelt volgens het reglement medezeggenschapsraad. In de 
medezeggenschapsraad wordt instemming of advies gevraagd/gegeven over de meer beleidsmatige zaken binnen de school. Over haar 
werkzaamheden legt de Medezeggenschapsraad verantwoording af naar de ouders en personeel van De Rank. De vergaderingen bestaan uit 
twee delen; een deel met de directie en een deel zonder directie. 
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De ouderraad
De ouderraad staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De begroting voor 2019-2020 werd goedgekeurd en de kascommissie heeft zijn 
fiat gegeven over de besteding van de gelden in het schooljaar daaraan voorafgaand. Ouders betaalden een vrijwillige ouderbijdrage van € 40 
per schooljaar om activiteiten te bekostigen die niet vanuit de school kunnen worden betaald. Het innen van het bedrag is moeizaam verlopen. 
De ouderraad heeft nagedacht over het invoeren van klassenouders, hier gaan zij naartoe werken bij het werven van nieuwe leden. De directie is 
bij de vergaderingen aanwezig geweest.  

Educanet  
Educanet is het bedrijf binnen Sarkon dat directeuren van advies voorziet op ICT gebied en dat er voor zorgt dat alle ICT hardware en digitale 
schoolborden goed werken. 

Orthoteam  
Binnen Sarkon is een Orthoteam aangesteld. De leden van het Orthoteam ondersteunen de scholen van Sarkon bij zorgvragen waar de school 
zelf geen antwoord op weet. Vanuit het Orthoteam is één lid gekoppeld aan de Rank en aanwezig tijdens de OT (ondersteuningsteam) 
bijeenkomsten. 

BSO  
Er is een convenant met SKRS met betrekking tot de voor-, en naschoolse opvang. Op deze wijze voldoet De Rank aan de wettelijke verplichting 
voor- en naschoolse opvang aan te bieden. Naast de SKRS wordt ook buitenschoolse opvang verzorgd door De Hooijberg, Hoi Pipeloi en 
Fun4Kids.  

PSZ/VVE  

De leerkrachten van de groepen 1/2 hebben steeds nauwere contacten met de peuterspeelzalen. Alle instromende kleuters worden door middel 
van een overdrachtsformulier en incidenteel door middel van een mondelinge toelichting vanuit de betreffende peuterspeelzaal overgedragen.  

Scholengroep Schagen( SGOS)
Scholengroep Schagen bestaat uit de directeuren van het (s)bo van Schagen en vergadert ongeveer 6 maal per jaar over zaken die specifiek 
Schager scholen aangaan. De Ib-ers van de scholen schuiven aan bij de vergaderingen.  

M@@T architecten en adviseurs  
Een intensieve samenwerking heeft plaatsgevonden met M@@t architectenbureau en zijn medewerkers ivm de uitbreiding van het gebouw.  

Gemeente en Politie Schagen  
Er zijn goede contacten met o.a. de coördinator jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en de wijkagent. Daarnaast zijn er contacten met de dienst 
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Welzijn. Er is geregeld contact met het wijkteam. In de schoolgids en in informele gesprekken worden ouders gewezen op de mogelijkheden ter 
ondersteuning in hun financiële situatie.  

Jeugdgezondheidszorg GGD 
De jeugdverpleegkundige en de schoolarts volgen de ontwikkeling van de kinderen op lichamelijk gebied. Hiervoor worden jaarlijks groepen 
kinderen onderzocht.  

Sport Service Schagen (SSS)
Sportservice Schagen wil de beweging bij de jeugd stimuleren en organiseert daarvoor binnen Schagen diverse activiteiten. Voor De Rank zijn het 
afgelopen schooljaar twee bewegingsconsulenten van Sportservice Schagen ingehuurd om de gymlessen te verzorgen. Tevens verzorgt SSS 
jaarlijks de motorische screening in groep 2. Bij deze screening kunnen leerlingen met een motorische achterstand worden opgemerkt. 

Onderwijsinspectie  
De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen. De Rank heeft een basisarrangement verkregen en staat niet onder extra toezicht 
van de inspectie. Dit jaarverslag wordt, naast de schoolgids, het meerjarenplan en het ondersteuningsplan naar de inspectie gestuurd.  

ROC, Inholland en de IPABO
De contacten met het ROC verlopen via één van de leerkrachten die vanuit het taakbeleid daarvoor is aangesteld. Ook inventariseert zij de 
stageplekken die wij als school beschikbaar stellen voor pabostudenten. Verder worden de stagiaires begeleidt door de mentor en “de opleider 
in de school”.  De opleider in de school is de contactpersoon richting de IPABO of Inholland.  

De Rank is het afgelopen schooljaar meegegaan in de pilot “samen opleiden” vanuit de Ipabo. Dit heeft als doel een opleidingsschool te worden 
voor studenten. Wij sluiten aan bij de veranderingen die gaande zijn op de IPabo en worden meegenomen in het proces.  

Samenwerkingsverband Kop van Noordholland  
Deze organisatie faciliteert mede de zorgvraag en –behoefte op scholen.  

Voortgezet onderwijs  
Vanuit het voortgezet onderwijs (in de meeste gevallen het Regius College en het Clusius) worden afspraken met de leerkracht(en) van groep 8 
gemaakt voor een ‘warme’ overdracht van leerlingen van onze school die naar de betreffende school gaan. Daarnaast worden de resultaten van 
betreffende leerlingen tot leerjaar 2 mondeling en schriftelijk teruggekoppeld. Vanaf leerjaar 3 wordt dit alleen nog schriftelijk teruggekoppeld. 
Daarin staat ook vermeld welke stroming(en) de leerlingen uiteindelijk hebben gedaan. 

Netwerk van Sarkon
De intern begeleider neemt deel aan het Sarkon IB-netwerk. 
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De rekencoördinator neemt deel aan het Sarken rekencoördinatoren netwerk.
De directie maakt deel uit van het directeurenberaad van Sarkon. 
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