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Wie zijn wij? 
De Rank is een fijne en betrokken basisschool met zo’n 140 leerlingen, die in Alkmaar of in de dorpen rondom wonen. Onze 
leerlingen ontwikkelen onder leiding van een enthousiast en ambitieus team en in nauwe betrokkenheid met alle ouders. 
We vinden onze verbinding in een gemeenschappelijk geloof in een levende God, die ons leidt in alles wat we doen. 

 

 
 
 
 

Belofte 
Wij beloven, in nauwe samenwerking met ouders, om onze leerlingen mee te helpen ontwikkelen tot trotse, zelfverzekerde, 
jonge mensen, die van hun gaven en talenten willen uitdelen aan anderen. Dit doen zij vanuit de verwondering voor Gods 
schepping en de wetenschap dat zij in relatie met de levende God mogen leven en daarvan mogen getuigen. 

 

 
 
 
 
Leidende principes 

● Geloof in ontwikkeling 
● Met plezier spelen en werken 
● In verwondering samen groeien 

 

 
 
 
 

Kernwaarden 
Liefde 
De basis van hoe we met elkaar omgaan als team, ouders en 
leerlingen. De liefde van God voor ons is daarin ons voorbeeld. 
Vertrouwen 
Vertrouwen geven aan elkaar is ons codewoord. Dat biedt de 
veilige basis voor groei en ontwikkeling en een transparante 
communicatie. 

 

Onze ambities 
1. Een sprankelende identiteit 

In de Bergermeer en Alkmaar staat De Rank 
bekend als een fijne school waar je je 
welkom mag voelen en waar Gods liefde 
wordt uitgedeeld.   

2. Vernieuwend onderwijs 
Meer eigenaarschap voor de leerling bij het 
ontwikkelingsproces. 

3. Samen leven 
De brede persoonsontwikkeling van de 
kinderen draagt bij aan het zorgen voor 
elkaar en het uitdelen aan anderen. 

 
 
 
 
 

Hoe gaan we dat bereiken? 
1. We vieren ons geloof door samen te getuigen met 

zang, gebed en medeleven voor anderen. We 
onderhouden goede banden met de ouderen uit onze 
wijk en stellen onze deuren open voor 
belangstellenden bij feesten en vieringen. 

2. We oefenen de kinderen in reflectie op gedrag, product 
en proces.  
We voeren leergesprekken met hen, zodat ze weten 
waarin ze kunnen groeien en hulp bij wensen.   
We toetsen hen in vergelijking met henzelf en 
vergroten zo hun zelfvertrouwen en betrokkenheid 

3. We onderwijzen het vak burgerschap verwerkt in 
thema’s. 
We stimuleren een brede persoonsontwikkeling door 
een wisselend betekenisvol aanbod binnen alle vakken. 
We houden projecten waarbij het elkaar helpen en 
voor anderen zorgen centraal staat..  

 


