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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij basisschool De Rank. 

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels 
en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en 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 leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren.

We wensen u veel leesplezier. Namens het team van De Rank

Voorwoord
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Contactgegevens

De Rank onderwijs met de Bijbel als basis
Beethovensingel 19
1817HJ Alkmaar

 0725156218
 https://derank-levwn.nl/
 gbsderank@levwn.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Susanne de Boer s.dboer@gpown.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

LEV Scholengroep West- Nederland (LEV-WN)
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 3.910
 http://www.levwn.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

141

2020-2021

Kenmerken van de school

vertrouwenliefde

Missie en visie

Schoolprofiel   

Visie: Alle kinderen zijn uniek geschapen door onze Hemelse Vader, ieder met eigen kenmerken en 
kwaliteiten. Iedereen mag zich welkom voelen op De  Rank. Een kind maakt een brede ontwikkeling 
door met hart hoofd en handen. Je kunt hen stimuleren of in de situatie brengen waarin ze de volgende 
stap verkennen en nemen. Om tot die ontwikkeling te komen zijn er drie basisvoorwaarden nodig: 
autonomie(ik kan het zelf), relatie(ik hoor erbij) en competentie(ik kan het). De leerlingen leren als de 
lessen betekenisvol zijn: - Een kind wordt betrokken bij de planning en de uitwerking van de basisstof 
en themawerk - De sociaal culturele maatschappij halen we naar binnen of verkennen we - We 
verbreden de belevingswereld van de kinderen. - Ieder kind heeft recht op een passende instructie die 
tegemoet komt aan zijn manier van leren binnen een heterogene groep.   

Missie:   We willen alle leerlingen op een passend niveau lesgeven vanuit een betekenisvolle context, 
aansluitend bij de behoefte van ieder kind. Zo kunnen we de talenten en gaven van onze leerlingen 
helpen ontdekken en verder ontwikkelen. We doen dit met de Bijbel als onze basis en leidraad, die de 
kinderen helpt bewust te maken van Gods liefde voor hen. Dit alles geeft hen zelfvertrouwen en een 
hoge betrokkenheid en welbevinden, en maakt hen klaar voor de volgende stap in de samenleving; het 
helpt hen ook gericht te zijn op de ander en uit te delen van de gekregen gaven en talenten. We willen 
ieder kind adaptief lesgeven, zodat iedere leerling in een passend tempo noodzakelijke vaardigheden 
kan ontdekken en ontwikkelen. Wij willen ons thematisch onderwijs, inclusief de basisvakken verder 
ontwikkelen, zodat iedere les boeiend en betekenisvol is voor ieder kind. Zo spelen en werken ze met 
plezier. 

Ambitie: Hoe ziet dat eruit? Iedere leerling leert op zijn niveau en in zijn tempo en krijgt de juiste 
instructie. Iedere les is voldoende gedifferentieerd en biedt voor ieder denkniveau voldoende uitdaging 
of ondersteuning. Iedere leerling toont eigenaarschap in het halen van vooraf vastgestelde doelen. Het 
team kent daartoe de leerlijn ‘reflecteren’ en past die toe door middel van het voeren van 

1.2 Missie en visie
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reflectiegesprekken met de groep en de individuele leerling.

Identiteit

We geven les vanuit de Bijbel en vormen ons onderwijs vanuit haar waarden.
Het team is christen en zijn allemaal levend gelovig, kortom praktiserend.
De kinderen krijgen dagelijks bijbelonderwijs met de methode Levend Water en leren daarbij passende 
liederen. Iedere twee weken is er een christelijke weekopening. Christelijke feesten vieren we met de 
bouwen, per jaar is er een viering met ouders en wijkgenoten.
Maar onze christelijke identiteit is niet alleen zichtbaar in vertellingen, vieringen en gebed, maar ook in 
hoe we met elkaar en de wereld omgaan. Jezus’ dienende en liefdevolle levenshouding geeft ons 
richtlijnen voor ons dagelijks leven. Zo vormen we een gemeenschap waarin ruimte is voor elk kind en 
iedere ouder en waarin we de leerlingen toerusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.  
 

Alle kinderen zijn welkom op De Rank, en we willen ieder kind helpen bij het onderhouden van een 
relatie met onze levende God. Als ouder onderteken je dat we dit terug laten komen in ons onderwijs en 
dat je daar als ouder mee akkoord gaat. We willen voorkomen dat kinderen in een loyaliteits-spagaat 
komen tussen school en thuis.
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Dit schooljaar 2021/2022 hebben we zes groepen kunnen vormen met twee combigroepen en één 
enkele groep in de onder- en bovenbouw. De twee combigroepen van de onderbouw worden ontzorgd 
door op vier morgens de groepen in drie groepen te verdelen, met inzet van een extra leerkracht. De 
drie bovenbouwgroepen gaan bij de basisvakken uiteen in vier niveaus, met begeleiding door 
leerkracht op het bovenbouwplein.
Voor de individuele leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is er voldoende 
onderwijsassistentie.

We bieden passend onderwijs volgens de wettelijke kaders.
Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste informatie over de landelijke 
ontwikkelingen. Kijk op http://www.swvponoord-kennemerland.nl voor informatie over het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Kennemerland. Adres Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 
DL Alkmaar. Het bevoegd gezag van LEV-WN is aangesloten bij, in totaal, 23 samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taal
12 uur 12 uur 

rekenen
3 u 30 min 6 uur 

Taal en rekenen worden verwerkt in de thema's. De concrete leertijd is moeilijk exact weer te geven, 
maar vormt een indicatie.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
4 u 35 min 3 u 25 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Taal
5 u 15 min 3 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Rekenen/wiskunde
4 u 10 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Bewegingsonderwijs
1 u 35 min 1 u 35 min 1 u 35 min 1 u 35 min 1 u 35 min 1 u 35 min

Levensbeschouwing
2 u 05 min 2 u 05 min 2 u 05 min 2 u 05 min 2 u 05 min 2 u 05 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Themawerk
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Bij zwangerschapsverlof plaatsen we een advertentie. Tot nu toe is het altijd gemakkelijk ingevuld via 
de vervangingspool van onze stichting.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

Dit zou mogelijk dit schooljaar kunnen wijzigen. We publiceren dit op de site zodra het zover is.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

We geven les volgens het Activerende Directe Instructiemodel.
Dit is in alle groepen gelijk. Er is een leerlijn doorgevoerd waarbij de kinderen al vanaf de eerste 
groepen leren om te gaan met uitgestelde aandacht en zelfstandig werken.

We willen dit jaar de gelaagdheid in de instructies verder verfijnen.

Vergroten eigenaarschap leerling dmv leergesprekken en leren reflecteren op product en proces 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

In de geplande overleggen van de onderbouw en bovenbouw is een standaard gesprekspunt 
opgenomen over de gemaakte afspraken rondom de instructies van de vakken en het zelfstandig 
werken.

Door de instructies in enkele groepen vorm te geven, en door overleg tussen deze leerkrachten 
bewerken we meer tijd voor gelaagdheid in de instructies.

Door leerdoelgesprekken in te roosteren kunnen leerlingen vaker in gesprek over hun behoeften 
rondom hun doelen en vergroten we hun bewustzijn van hun leerproces en hun eigenaarschap daarvan.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Omdat we werken aan de vergroting van ons eigenaarschap heeft iedere leerkracht of 
onderwijsassistent een specialisme binnen de school. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 8

Rekenspecialist 5

Specialist hoogbegaafdheid 5

Leesspecialist 10

Jongekindspecialist 5

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Jaarlijks gaat de anti-pestcoordinator de groepen bij langs om de kinderen te wijzen op haar 
aanwezigheid en toezicht. Ook melden we dan de aanwezigheid van de vertrouwenspersonen.

Daarnaast organiseren we jaarlijks een anti-pestweek met veel aandacht in die week voor alles wat 
ermee samenhangt.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Veilige Scholen.

Jaarlijks voeren we het veiligheids-leerlingonderzoek uit van Veilige Scholen. Tweejaarlijks wordt er 
een leerlingvragenlijst voor leerlingtevredenheid afgenomen, die ook vraagt naar veiligheidsbeleving.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Balder r.balder@gpown.nl

anti-pestcoördinator Malestein m.malestein@levwn.nl

vertrouwenspersoon G.Anker gerriene@hotmail.com
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00

Daarvan bekostigen we:

• A4daagse

• cultuurvakken-leermiddelen

• Kerst

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

We betrekken ouders bij een onderzoek naar een methode of onze onderwijsorganisatie.
Ouders denken mee in de ouderteam denktank, waarin beide partijen inbreng verzorgen.
Ouders krijgen ruimte voor hun mening en feedback bij audit, inspectie of werkbezoek  bestuur.

Klachtenregeling

Deze is inzichtelijk via de schoolgids, te vinden op de site van de school: www.derank-levwn.nl.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Maandelijks ontvangen ouders een nieuwsbrief 
over schoolzaken. Iedere groep heeft een klassenapp waardoor ouders geinformeerd worden over 
leerdoelen, uitjes, bijzondere zaken rond de groep.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.
We werken met alle indicatoren van ouderbetrokkenheid 3.0.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolkamp voor gr 8, 50 euro per leerling

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen 
geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. De Rank houdt zich aan die regel, door ouders, wanneer zij 
aangeven financieel niet te kunnen bijdragen, hun kwijtschelding te doen van deze bijdrage.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Via een formulier verzuim.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Tussenresultaten meten we door middel van Citotoetsen die in twee perioden wordt afgenomen, in 
januari en juni.
Het team analyseert met elkaar de gegevens middels een datamuur en schrijft een rapport dat gedeeld 
wordt met het bovenschools bestuur.

Met het programma Ultimview zoomen we in op de referentieniveaus van de groepen 6-8. Daarmee 
kunnen we zien hoeveel procent van de leerlingen in groep 6 al op goede koers zitten richting het 
referentieniveau 1S dat nodig voor uitstroom richt TL/Havo. Wanneer dat nodig is, ids er dan nog 
anderhalf jaar om de koers bij te stellen voor deze groep.

5.2 Resultaten eindtoets

De gemiddelde score valt  hoger uit dan het landelijk gemiddelde. We hebben te maken met een grote 
sterke groep leerlingen, waarvan een groot deel de lesstof gecomprimeerd aangeboden heeft 
gekregen.

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de 
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten
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5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 5,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,3%

vmbo-(g)t 21,1%

vmbo-(g)t / havo 5,3%

havo 21,1%

havo / vwo 21,1%

vwo 21,1%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

vertrouwenliefde

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

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

We werken vanuit de overtuiging dat het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen goed moet 
zijn, voordat er doelmatig onderwijs ontvangen kan worden.

In iedere groep is hier de eerste focus op. Hiertoe hebben we de eerste weken van het schooljaar als 
'gouden weken' aangemerkt en concentreren we de vakken rond het groepsvormingsproces. 
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We bieden in iedere groep de methodiek van de Kanjertraining aan. Ondersteuning daarvan bieden we 
middels PBS.

TSO, leerkrachten en ondersteunend personeel spreken hierin dezelfde taal richting de kinderen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. We zijn in onderzoek, in samenwerking met 
De Kleine Reiziger, om ergens in schooljaar 2021/2022 peuteropvang en VSO/BSO opvang te 
organiseren binnen ons schoolgebouw. Zodra er meer over bekend is maken we dit bekend op onze 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:15 13:00 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:15 13:00 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:15 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:15 13:00 - 15:00  - 

Maandag: 12-13 u: overblijfregeling alle leerlingen (TSO)
Dinsdag: 12-13u: overblijfregeling alle leerlingen (TSO)
Donderdag: 12-13u: overblijfregeling alle leerlingen (TSO)
Vrijdag: 12-13u: overblijfregeling; groep 0/1/2 vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Leerkracht, leerling, ouder tweede week schooljaar middag en avonden

Aan de start van het schooljaar willen we elke leerling met een ouder spreken over stimulerende en 
belemmerende factoren in hun leren. Dit gesprek is verplicht. Daarnaast zijn er 5 momenten gepland 
waarvoor een ouder zich kan inschrijven om de leerkracht te spreken over de ontwikkeling van de 
leerling. Leerkrachten kunnen zelf ook een uitnodiging daartoe versturen.

site.
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