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Inleiding
In het jaarverslag van christelijke basisschool De Rank wordt een beeld geschetst van
de doelen, resultaten en activiteiten van onze school. Het jaarverslag is bedoeld voor
de ouders, het personeel van onze school, het College van Bestuur en de Raad van
Toezicht van de stichting VCO en andere belangstellenden.
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Doelstellingen
We hebben ons gericht op een drietal zaken:
1. Engels: Aan het eind van het schooljaar hebben we voor groep 1 t/m 8 dezelfde
    methode.
2. Dorr: De kinderen van groep 1 en 2 worden met dit leerlingvolgsysteem gevolgd.
    De doelen die dit systeem hanteert, vormen het uitgangspunt voor het werk in de klas.
3. Teamtraining; de training staat in het teken van communicatie met ouders. Ook
    hebben we een vervolgtraining van de Kanjertraining gevolgd.

Opbrengsten/resultaten:
Ad 1:  De methode ‘take it easy’ is voor alle groepen ingevoerd. Er is nu een goede
          doorgaande lijn door de gehele school.
Ad 2: De leerlingen worden goed gevolgd met dit systeem. De verschillende niveaus
          zijn duidelijk zichtbaar. De einddoelen zijn een leidraad voor het werken.
Ad 3: Beiden trainingen zijn verzorgd door een externe instantie. Alle collega’s
          hebben hun licentie voor de Kanjertraining weer behaald.
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Identiteit en vieringen
1.Dankdag hebben we in de hal van de school gevierd met de groepen 5 t/m 8. De
   overige groepen hebben dit in de eigen klas gevierd.
2.De Kerstviering was in de Nieuwe Kerk. Dit werd voorafgegaan met een maaltijd op
   school voor de kinderen. Een mooie dienst, waarbij veel ouders / belangstellenden
   aanwezig waren.
3. Themadienst: We hadden een viering in de Stadsdennenkerk.  Deze werd goed
    bezocht door kinderen en ouders.
4. De Paasviering vond dit jaar zoals gebruikelijk weer plaats in de klassen en werd
    afgesloten met een maaltijd.
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Zending en acties
• Het Kerstproject: Schoenmaatjes
• Zendingsgeld werd voor verschillende organisaties opgehaald, o.a. Compassion.
• Voor de vluchtelingen hebben we meerdere acties op school gedaan.
• Bij de dankdagviering hebben we etenswaren meegenomen voor de voedselbank.
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Kwaliteit/evaluatie
Er is binnen de school gewerkt met een managementteam. Dit versterkt de organisatie binnen de school. De bouwcoördinatoren houden zicht op de bouw van de
school.
Een externe deskundige heeft de collega’s getraind in communicatie. Hierbij werd
gebruik gemaakt van een acteur.
De school heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De uitstraling is verbeterd,
de lessen hebben een duidelijke structuur en er is een positieve sfeer binnen de
klassen en onder de collega’s. We hebben dit meerdere keren van de ouders teruggekregen als feedback.
De Kanjertraining is goed ingevoerd op school. Er is een Kanjercoördinator; zij zorgt
ervoor dat dit onderwerp regelmatig op de agenda komt.
Er zijn 3 enquêtes binnen de school afgenomen: oudertevredenheidsonderzoek,
vragenlijst voor leerlingen en vragenlijst voor leerkrachten. De uitkomsten van
deze onderzoeken zullen in het komende schooljaar een plek krijgen in de veranderingsparagraaf.
Binnen de stichting VCO Harderwijk-Hierden is een start gemaakt met het opstellen
van een nieuwe kijkwijzer voor de klassenconsultaties. De onderdelen van deze
kijkwijzer komen terug in de kwaliteitskaarten van het WMK.
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Contact ouder/school
De informatieavonden in september werden goed bezocht.
De  10- minuten gesprekken voor de ouders in oktober zijn verplicht. Op deze
manier spreken we alle ouders over hun kind aan het begin van dit schooljaar. Dit
werd als positief ervaren.
We hebben de inloopmiddagen grotendeels vervangen door reguliere 10 minuten
gesprekken. Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven.  
De gesprekken naar aanleiding van de entreetoets in groep 7 werden met ouder en
kind gevoerd. Ook bij de Cito gesprekken van groep 8 werden ouders met hun kind
uitgenodigd.
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Personeelsbeleid
Gedurende het schooljaar werd afscheid genomen van de intern begeleider.
Zij heeft een nieuwe baan in Almere.
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Publiciteit
We hebben een paar keer in de krant gestaan. Door middel van positieve sfeer en
goede verhalen vanuit de school merken we dat de school regelmatig bezocht wordt
door nieuwe ouders.
Er is een kanjerweek georganiseerd. Het thema was ‘Kanjer voor een ander’.  Dit is
afgesloten met een kijkmiddag. Deze werd druk bezocht en de reacties waren erg
positief!
We hebben een promotiefilm opgenomen. We gaan ervan uit dat deze aan het begin
van het schooljaar online is.
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Organisatorische ontwikkelingen
Bij de ontwikkeling van beleid heeft de directeur behoefte aan een klankbord .
Ons MT, bestaande uit de boven- en onderbouwcoördinator biedt daartoe de
mogelijkheid. Ook zijn er regelmatig gesprekken met de intern begeleider.

12  De Rank jaarverslag 2015-2016

Leerlingenraad
Eens per 6 weken  komt de zogenaamde leerlingenraad bij elkaar. Er zijn 8 leerlingen
die daar zitting in hebben (telkens 2 leerlingen vanaf groep 5). Ze hebben adviesrecht!  De raad heeft contact met de directeur.
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Investeringen
Het afgelopen jaar is de methode ‘take it easy’ aangeschaft voor groep 1 t/m 4.
Ook zijn er 2 laptopkarren aangeschaft op school. Op deze manier kan er in de klas
digitaal gewerkt worden.
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Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn op vele manieren bij onze school betrokken. Via Ouderraad en Medezeggenschapsraad, die zeker 7 x per jaar bijeenkomen, is er een grote betrokkenheid.
Er is een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen.
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Resultaten
• De resultaten van onze leerlingen op de Eindtoets zijn heel bevredigend. Onze
score is 539,2. Dat steekt erg positief af  bij het landelijk gemiddelde.
• We hebben  ruim gebruik gemaakt van de leerlingbegeleider van  het Expertisecentrum Adapt. Zij is voor een aantal leerlingen in school geweest en heeft de
leerkracht adviezen gegeven.
• Het leerlingenaantal is de laatste 3 jaar stabiel:   
2014
2015
2016

149
146
149

We merken dat de instroom bij de onderbouw weer stijgt.
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Huishoudelijke zaken
Schoolreisjes en schoolkampen:
• Schoolreis groep 1 t/m 3: Julianatoren in Apeldoorn
• Schoolreis groep 4 t/m 6: Ouwehands dierenpark
• Schoolkamp groep 7 en 8: De Paasheuvel in Vierhouten
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Overige zaken
• Groep 7 en 8 heeft meegedaan met de Kinderpostzegelactie.
• Alle klassen hebben deelgenomen aan de Kinderboekenweek.  Het project werd
afgesloten met het uitdelen van de gouden en zilveren griffels.
• Kanjerweek: deze week stond de Kanjertraining centraal in de school. Het sociale
aspect kwam in deze week extra naar voren.
• De Eindejaarsborrel, dit jaar vanaf 19.00 uur, werd  erg druk bezocht.

Colofon
Christelijke Basisschool De Rank
Bongerdsteeg 1-3
3841 CV Harderwijk
T 0341-416748
info@cbs-de-rank.nl     
www.cbs-de-rank.nl
Uitgave van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk-Hierden
Postbus 188
3840 AD Harderwijk
T. 0341-431479
F. 0341-431184
E-mail: info@stichtingvco.nl
Internet: www.stichtingvco.nl
Samenstelling en redactie: XXX
Vormgeving: Studio Vrolijk

