
2018 - 2019

www.gbs-derank.nl



1. De school 4
1.1  Schoolgegevens 4
1.2  Noorderbasis “Scholen met de Bijbel” 4
1.3  Directie 4
1.4  Het team 4
1.5  Schoolraad  (AR en MR) 4
1.6  Leerlingen en ouders 4
1.7  Het schoolgebouw 4

2.  Waar staan we voor 5
2.1  Identiteit 5
2.2  Missie 5
2.3  Schoolklimaat 5
2.4  Uitgangspunten 5
2.5  Aanmeldingsbeleid 6

3.  Organisatie van het onderwijs 6
3.1  Aanmelding nieuwe leerlingen 6
3.2  Leerplicht 6
3.3  Overgangsprotocol 6
3.4  Schoolorganisatie 6
3.5  Onderwijsaanbod 7
3.5.1  Godsdienstonderwijs  7
3.5.2  Onderwijs in de kleutergroepen 7
3.5.3  Nederlandse taal 7
3.5.4  Schrijven 8
3.5.5  Rekenen/wiskunde 8
3.5.6  Engels 8
3.5.7  Wereldoriëntatie 8
3.5.8  Kunstzinnige oriëntatie  8
3.5.9  Bewegingsonderwijs 9
3.6  Seksuele vorming 9
3.7  Vervangingsprotocol 9
3.8  Stage 9

4.  Kwaliteitszorg 10
4.1  Algemeen 10
4.2  Verbeterplannen 10
4.3  Resultaten van het onderwijs 11
4.4  Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 11

5.  Zorg voor de leerlingen 12
5.1  De ontwikkeling van kinderen volgen 12
5.2  Passend onderwijs 12
5.3  Interne begeleider 13
5.4   Orthopedagogische en ambulante hulp  

vanuit Noorderbasis 13
5.5  GGD op school 14
5.6  Veiligheid en meldcode 14
5.7  Anti-pestbeleid en coördinator 14

6.  Ouders 15
6.1  Oudercontacten 15
6.2  Betrokkenheid 15
6.3 Ouders en school 15
6.4  Informatie aan gescheiden ouders 15
6.5  Ouders en financiën 15
6.5.1  Vrijwillige ouderbijdragen 16
6.5.2  TSO (Tussenschoolse opvang) 16
6.5.3  Contributie 16
6.6  Sponsoring 16
6.7  Klachtenregeling 16
6.8  WA-verzekering 17

7.  Schooltijden, vakantie en verlofregeling 18
7.1  Schooltijden 18
7.2  Vakantierooster en vrije dagen 18
7.3  Verlof buiten de schoolvakanties 18
7.4  Ziekte 19
7.5  Verlof voor behandeling onder schooltijd 19
7.6  Schorsing en verwijdering 19

8.  Overige informatie 19

9.  Namen en adressen 20

2018 - 2019



4 5

2.  Waar staan we voor
 
2.1 Identiteit  
De school is een gereformeerde school. Dat betekent o.a. dat op onze school alleen leerkrachten benoemd kunnen wor-
den, die lid zijn van een kerkgenootschap die zich baseert op de Bijbel en de drie formulieren van eenheid. Alleen leden 
van die kerken kunnen lid zijn van de schoolvereniging. Inhoudelijk betekent dat, dat de leerkrachten oprechte christenen 
zijn en dat ook moeten uitstralen en overdragen op de kinderen.
In de dagelijks schoolpraktijk willen we dat op allerlei manieren laten zien. We noemen een paar doelstellingen: 
• We geven gereformeerd, bijbelgetrouw onderwijs, overeenkomstig de grondslag van de schoolvereniging; 
• We willen de christelijke identiteit ervaarbaar laten zijn en zo zorgen voor een fijn leef- en werkklimaat op school; 
•  We houden diverse vieringen, o.a. aan de hand van de christelijke feestdagen, we bidden en zingen christelijke liedjes 

met de kinderen; 
•  We maken serieus werk van de individuele begeleiding van de leerling; we willen goed omgaan met verschillen die er 

tussen de leerlingen zijn; 
• We geven eigentijds en vernieuwend onderwijs, inspelend op de veranderende omgeving. 
Wat wij onder christelijke identiteit verstaan is verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan van NoorderBasis.
Deze kunt u vinden op de site www.noorderbasis.nl 

2.2 Missie  
Een school met PIT!
Passie, Identiteit en Toekomstgericht. De Rank is een eigentijdse en eigenzinnige school. Wij begeleiden onze leerlingen 
naar de toekomst, door onderwijs te bieden dat bij de kinderen past en hen aanspreekt. Ieder kind krijgt de ruimte zich op 
eigen wijze te ontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van een diversiteit aan leermiddelen en methoden. Ons onderwijs is 
gericht op de toekomst. Wij spelen in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Spelenderwijs ontwikkelen onze leerlingen naast 
cognitieve kennis ook een aantal andere belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, creativiteit en 
flexibiliteit. Toekomstgericht onderwijs houdt ook in dat we onze leerlingen digitale vaardigheden bij brengen. 

Scholen met de bijbel 
Ons enthousiaste team is gedreven om vanuit hun christelijke identiteit er alles aan te doen om kinderen hun talenten te 
laten ontdekken en tot bloei te laten komen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen, want een kind 
dat zich veilig voelt heeft zelfvertrouwen en leert optimaal. 

2.3 Schoolklimaat  
De Rank wil een veilige school zijn voor alle leerlingen. We staan voor een positief en veilig schoolklimaat. We bevorderen 
dit door vanaf groep 1 te werken volgens de methodiek van de Kanjertraining. Hierbij ligt de basis in een aantal afspraken: 
- Wij hebben respect voor God, onszelf en de naaste;
- We vertrouwen elkaar; 
- We helpen elkaar; 
- We werken samen; 
- We hebben plezier; 
- We doen mee.
Voor ons is schoolklimaat een voorwaarde om te leren. We starten na de zomervakantie dan ook eerst met groepsvorming 
volgens de Gouden Weken. 

2.4 Uitgangspunten  
Het team van De Rank staat met enthousiasme en toewijding klaar voor alle kinderen om hen goed onderwijs en een 
mooie schooltijd te bieden. Passie, Identiteit en Toekomstgericht onderwijs staan daarbij centraal. Wij doen er alles aan 
om kinderen helemaal tot hun recht te laten komen. Dat betekent dat ieder kind het onderwijs en de zorg krijgt die bij zijn 
talenten en mogelijkheden past.

Wij werken op school met jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep 
zitten. Hier leren ze een afgesproken leerstofpakket, wat aangevuld wordt door andere activiteiten zoals onder andere 
projectweken, cultuureducatie met behulp van Cultuurmenu en sportdagen.

In ons lesgeven houden we rekening met verschillen en passen ons onderwijs daarop aan, zowel in leerstof, tijd en tempo. 
Zelfstandig werken en samenwerken oefenen we door middel van het stoplicht, de vraagdobbelsteen en coöperatieve 
werkvormen.
 

1. De school
 
1.1 Schoolgegevens  
Gereformeerde basisschool De Rank
Floralaan 3, 9301 KE Roden
Telefoon: 050-5017840 
E rankroden@noorderbasis.nl 
Website: www.gbs-de rank.nl 
Twitter: @GBSderank

Onze school maakt onderdeel uit van Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

1.2 Noorderbasis “Scholen met de Bijbel”  
GBS De Rank valt onder het bestuur van Noorderbasis, een vereniging van gereformeerde scholen in Groningen, Friesland 
en Drenthe. Er zijn 18 reguliere basisscholen, 1 school voor Speciaal Basisonderwijs en 1 school voor Speciaal Onderwijs.  
Op de scholen staat de Bijbel, als het onfeilbare woord van God, centraal. Met de Bijbel scholen wij kinderen. 
www.noorderbasis.nl

1.3 Directie  
Jolande Verbree is locatiedirecteur van basisschool De Rank
M 06 51504971 | E dir.rankroden@noorderbasis.nl

1.4 Het team  
Het team van De Rank is in 2018-2019 als volgt samengesteld:
Directeur: Jolande Verbree 
• Groep 1: Klaaske Meliefste 
• Groep 2/3: Arianne Nies
• Groep 4 : Gerdien Kiewiet en Margreet van Dieren 
• Groep 5: Grytsje van den Berg
• Groep 6: Merel van der Helm
• Groep 7: Harm Cuperus
• Groep 8: Daniëlle Kamstra
• Intern Begeleider (IB’er): Roelien van der Ploeg
• Onderwijsassistent: Aline Dekker 
• Administratie: Marjan Bos
• Vakleerkracht gym: Diny Prins

1.5 Schoolraad  (AR en MR) 
Noorderbasis is een vereniging met leden, die ingedeeld zijn in afdelingen rond iedere school. De afdelingsraad(AR) en de 
medezeggenschapsraad(MR) vormen samen de Schoolraad.
De leden van de afdeling kiezen een afdelingsraad die bestaat uit ouders. De afdelingsraad behartigt in opdracht van het 
bevoegd gezag (het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de gereformeerde identiteit. Ook 
denkt men om het wel en wee van het personeel.
De school heeft ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit enkele ouders en enkele personeelsleden. De MR 
heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens. Door de korte lijnen zijn op De Rank de 
AR en MR één orgaan. De namen van de leden van de schoolraad vind je in de Informatiegids.

1.6 Leerlingen en ouders   
De leerlingen van onze school komen uit heel Roden, soms uit dorpen binnen de gemeente Noordenveld. Gezinnen die 
verbonden zijn aan De Rank zijn actief christelijk en betrokken bij een kerkelijke gemeente. Daardoor is er op het terrein van 
de identiteit veel onderlinge herkenning.

1.07 Het schoolgebouw  
Het schoolgebouw bestaat uit zes lokalen, een speellokaal (voor m.n. de kleuters, een ruime hal, een personeelskamer met 
keuken/bar, een directiekantoor, een ib/rt kantoor en diverse magazijnen. Er is ruimte voor leerlingen om ergens individueel 
te werken of in groepjes. De hal wordt gebruikt bij vieringen, o.a. bij Kerst, Pasen, Pinksteren en maandopeningen. School-
jaar 2018-2019 zal het speellokaal gebruikt worden als lokaal. De kleuters zullen gymmen in het nabij gelegen gymlokaal. 
Rondom de school zijn twee prachtige, ruime pleinen. Er is een apart plein voor de kleuters (groep 1 en 2) en een plein 
voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. De pleinen zijn voorzien van veel groen, speeltoestellen, duikelstangen, voetbalveld 
en tafeltennistafel. Voor de school kunnen fietsen gestald worden en is parkeergelegenheid. In elk lokaal hangen digitale 
schoolborden. Hierdoor is het mogelijk de instructie beeldend en interactief te maken en met speciale software goede 
instructie te geven. Het schoolgebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
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als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Omdat jonge kinderen leren tijdens het spel, zorgen we ervoor dat er 
veel materiaal is waarvan of waarmee de leerlingen kunnen leren, bewegen of de grove en fijne motoriek kunnen oefenen 
in leuke, gevarieerde spelsituaties. Het kind leert zo zijn/haar eigen mogelijkheden tot expressie ontdekken. 

In groep 3 begint het systematisch leren lezen, rekenen en schrijven. Daarnaast is er ook nog veel tijd voor spelen  
binnen en buiten. Ook met wereldoriëntatie zijn we in de groepen 3 en 4 op een speelse, thematische manier bezig. In de 
middenbouw (groepen 5 en 6) krijgt het leren een meer zakelijke aanpak. In de bovenbouw (groepen 7 en 8) wordt dit 
verder uitgebreid. 

3.5 Onderwijsaanbod  

3.5.1 Godsdienstonderwijs 
Iedere dag wordt er in de groepen begonnen met gebed en het zingen van psalmen, gezangen, Liedboek,  
Kinderopwekking en andere christelijke liederen. Op deze wijze willen we onze afhankelijkheid van onze Vader in de hemel 
tonen. In de onderbouw worden de bekendste Bijbelverhalen verteld. In de groepen 1/2 wordt zo ieder schooljaar de hele 
Bijbel doorlopen. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de methode Levend Water. Met behulp van thema’s wordt in 
deze methode door het Oude en Nieuwe Testament heen gewerkt. Hierbij nemen de dagelijkse vertellingen een centrale 
plaats in.  

3.5.2 Onderwijs in de kleutergroepen
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Kleuters leren vooral 
spelenderwijs. Daarom is er veel ruimte voor spel. Voor het spel kunnen de kinderen in hoeken spelen, hier komt vooral 
rollenspel aan de orde. Verder hebben we veel verschillende ontwikkelingsmaterialen waar de kinderen alleen of samen 
mee spelen. De belangrijkste ontwikkelingsgebieden waar we dagelijks aan werken zijn: taal, rekenen, sociaal emotionele 
ontwikkeling en motoriek. Om structuur aan te brengen in de dag wordt er gebruik gemaakt van dagritme kaartjes. 

Belevend lezen: Bij de onderbouw wordt veel gewerkt vanuit de belevingswereld van de kinderen. Taal wordt geïntegreerd 
aangeboden. Ze werken met thema’s die passen bij wat de kinderen bezig houdt en bij de tijd van het jaar. Van elk thema 
wordt een woordveld gemaakt. Ze werken met verteltafels en hebben een boeken- en schrijfhoek. Daarnaast bieden zij 
‘letters van de week’ aan en werken aan letterherkenning door middel van een letterlijn. Er wordt veel voorgelezen en over 
doorgepraat. De auditieve analyse en synthese wordt geoefend met woordklappen, luisteren naar geluiden en nabootsen 
en korte zinnen nazeggen.
Rekenen en wiskunde: In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Wizwijs’. Deze wordt schoolbreed 
gebruikt in de groepen 1 t/m 8. 
Engelse taal: We gebruiken de methode ‘Take it Easy’. Daarnaast doen we veel spelletjes en liedjes.

3.5.3 Nederlandse taal
Voorbereidend en aanvankelijk lezen: in groep 1-2 wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen om de belangstelling 
voor de geschreven taal bij kinderen te wekken en hun vaardigheden te ontwikkelen. We werken in deze groepen met een 
beredeneerd aanbod, dit wordt thematisch aangeboden. Ook doen zich dagelijks tal van spontane leermomenten voor, 
bijv. tijdens spel of een individueel gesprekje met een kind. Hierdoor wordt de woordenschat van de kinderen uitgebreid en 
werken we aan een kritische luisterhouding. Verder komen rijmen en spelen met woorden en klanken regelmatig aan de 
orde. Er wordt tevens gebruik gemaakt van veel verschillende ontwikkelingsmaterialen en werkbladen. Elke dag wordt er 
voorgelezen. 
Technisch lezen: In groep 3 krijgt het leesonderwijs een vervolg, waarbij door middel van differentiatie zowel recht gedaan 
wordt aan de snelle lezers als aan de kinderen die moeite hebben met het leren lezen. Ook in deze groep wordt veelal 
thematisch gewerkt; als leidraad wordt de methode “Veilig Leren Lezen” gebruik. 
Voortgezet technisch lezen: Het aanvankelijk lezen is afgerond als alle letters gekend worden en de kinderen het principe 
van lezen (het hakken en plakken) door hebben. Daarna wordt gewerkt om de leessnelheid te vergoten. In alle groepen 
wordt aan het begin van de morgen een half uur gelezen. We gebruiken hiervoor een gedeelte van de methode Estafette. 
Als kinderen moeite hebben met lezen wordt door de leerkracht het voor-koor-door lezen ingezet.
Begrijpend Lezen: vanaf groep 4 wordt een start gemaakt met het methodisch begrijpend – en 
studerend lezen met de methode ‘Tekst Verwerken’ en ‘Nieuwsbegrip, deze methoden gaan door tot groep 8. 
Het is de bedoeling dat de kinderen de in deze methoden aangereikte leesstrategieën ook daad-werkelijk leren gebruiken. 
Dit kan bijvoorbeeld bij het maken en presenteren van spreek¬beurten, werkstukken en andere presentaties, maar het is 
ook een voorbereiding op het maken van samen¬vattingen en het begrijpen van teksten (ook bij andere vakken).   
Daarnaast gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit is ook begrijpend lezen met actuele onderwerpen uit het nieuws. 
Hierin worden de strategieën nog eens extra geoefend en het is goed voor de woordenschat. Nieuwsbegrip werkt samen 
met het Jeugdjournaal; elk onderwerp wordt ondersteund door een filmpje van het Jeugdjournaal. 
Belevend lezen: dit doen we o.a. door voorlezen, vrij individueel lezen en boekpromotie. De schoolbibliotheek vervult daar-
bij een belangrijke rol. Verder nemen we deel aan leesprojecten via de plaatselijke bibliotheek.

2.5 Aanmeldingsbeleid  
Met alle ouders van wie het eerste kind op onze school wordt aangemeld, wordt een aanmeldingsgesprek gevoerd.  
De aanmeldingscommissie bestaat uit de directeur van de school en een lid van de afdelingsraad. In dat gesprek staan de 
volgende vragen centraal:
•  is er sprake van aansluiting tussen de uitgangspunten van het gereformeerde onderwijs op school en datgene wat je 

zoon/ dochter thuis meekrijgt in de opvoeding;
•  stemmen de ouders er op grond van hun overtuiging mee in dat in het onderwijsproces op school God en Zijn Woord 

(zoals samengevat in de drie Formulieren van Eenheid) een centrale plaats krijgen.  
In het gesprek vragen wij je de ouderverklaring te ondertekenen. Met de ondertekening daarvan geef je aan dat je er van 
harte mee instemt dat het onderwijs op de school gebaseerd is op de in de ouderverklaring genoemde uitgangspunten.  
Zie ook www.noorderbasis.nl

3. Organisatie van het onderwijs
3.1 Aanmelding nieuwe leerlingen  
Als een kind vier jaar wordt mag het naar school. Met de ouders van wie het oudste kind voor het eerst naar school gaat 
vindt na aanmelding een aanmeldingsgesprek plaats met de locatiedirecteur en een lid van de Afdelingsraad. Daarna 
volgt een uitnodiging van de kleuterjuf om samen met uw kind op school te komen kijken. Vervolgens draait uw kind ook 
een of meer ochtenden of middagen mee met en zonder ouder(s). 
Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen een aantal dagdelen komen kennismaken en meedraaien in de groep.  
Ze worden als leerling ingeschreven op de eerste schooldag die volgt op of na hun vierde verjaardag. Het startmoment op 
school gaat in overleg met de leerkracht en/of directie. We gaan er van uit dat leerlingen zindelijk zijn en zichzelf kunnen 
redden op het toilet. Het is ook mogelijk om leerlingen na een vakantie te laten starten wanneer de verjaardag dicht op 
die vakantie volgt (bijv. een leerling is 30 januari jarig, dan mag hij/zij na de kerstvakantie al starten op school).  
Vanaf 4 weken vóór de zomervakantie en in de maand december worden geen nieuwe kleuters, die de schoolgerechtig-
de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, meer aangenomen i.v.m. de onrustige periode. We adviseren om dan al eerder te 
starten vanaf de herfst- of meivakantie. Of pas te starten na de kerst- of de zomervakantie.
Betreft de aanmelding een leerling van een hogere groep, dan wordt de datum van het eerste schoolbezoek bepaald in 
overleg met de ouders, de locatiedirecteur en de betreffende leerkracht. Ook dan proberen we zoveel mogelijk aan te  
sluiten bij een vakantieperiode.

3.2 Leerplicht
Vanaf vijf jaar zijn de leerlingen leerplichtig. In bijzondere gevallen kan op verzoek van de ouders voor een kind dat nog 
geen zes jaar oud is voor ten hoogste vijf uren per week vrijstelling worden verleend, eventueel te verlengen met nog eens 
vijf uren per week. Het verdient overigens aanbeveling om de regelmaat van het onderwijs niet te doorbreken. Vierjarigen 
zijn niet leerplichtig. Toch gelden, als je je vierjarig kind hebt laten inschrijven, voor hen dezelfde regels als voor vijfjarigen.

3.3 Overgangsprotocol
Voor de overgang van kleuters van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 gebruiken we een overgangsproto-
col. Voor elk kind nemen we een individuele beslissing die gebaseerd is op zijn of haar ontwikkeling. Het zal echter duidelijk 
zijn dat oudere kinderen eerder toe zijn aan de overstap naar groep 2 of groep 3 dan jongere kinderen. Het volledige 
protocol is op school beschikbaar.

3.4 Schoolorganisatie  
Op De Rank werken we op school met zeven jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij 
elkaar in de groep zitten. Hier leren ze een afgesproken leerstofpakket, wat aangevuld wordt door andere activiteiten zoals 
onder andere projectweken, cultuureducatie en sportactiviteiten. In alle groepen wordt regelmatig zelfstandig gewerkt 
aan de hand van dag- en weektaken. Zo leren de leerlingen zelfstandig hun werk plannen en uitvoeren. Ook geven de 
leerkrachten individuele hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Ook is er een onderwijsassistent die met individuele of 
groepjes leerlingen extra oefent, in nauw overleg met de leerkracht of de klas overneemt zodat de leerkracht met (groep-
jes) leerlingen aan de slag kan. 
De interne begeleider (ib’er) regelt alle zaken rond de leerlingen die extra zorg verdienen. Zij begeleidt, ondersteunt en 
coacht leerkrachten hierbij. Er is structureel overleg tussen leerkrachten om als team het onderwijs steeds weer op elkaar af 
te stemmen.

In ons lesgeven houden we rekening met verschillen en passen ons onderwijs daarop aan, zowel in leerstof, tijd en tempo. 
Zelfstandig werken en samenwerken oefenen we door middel van het stoplicht, de vraagdobbelsteen, coöperatieve werk-
vormen.
In de onderbouw (groepen 1 t/m 4) leggen we de nadruk op het leren op een speelse, creatieve manier. Voor de onder-
bouwgroepen geldt dat we aansluiten bij hun belevingswereld en hun ontwikkelingsniveau . Over allerlei onderwerpen 
wordt gesproken en gewerkt, zodat de leerlingen veel woorden leren en goed leren spreken en luisteren. Dit is belangrijk 
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3.5.9 Bewegingsonderwijs
Om tegemoet te komen aan de bewegingsbehoefte van jonge kinderen staat er in groep 1/2 bewegingsonderwijs op het 
rooster. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Wekelijks staat een gymles 
volgens de genoemde methode gepland waarbij in een circuitvorm verschillende gymonderdelen aan de orde komen. 
Alle groepen krijgen hun gymlessen in de, naast de school gelegen, gymzaal. Tijdens de gymlessen van de hogere  
groepen worden lessen met (bal)spel en toesteloefeningen voortdurend afgewisseld. De school doet jaarlijks mee met  
enkele plaatselijke sporttoernooien en de sportdag van de gemeente. We werken volgens de methode ‘Basislessen  
bewegingsonderwijs’.

3.6 Seksuele vorming
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikke-
ling naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikke-
ling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen 
hen de juiste richting wijzen. Aandacht voor seksuele vorming is belangrijk omdat seksualiteit in de praktijk helaas ook veel 
omringd wordt door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God mooi en intiem bedoeld is. 
De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de middel¬bare school gaan,  
omdat vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen.
Concreet zien wij de taak van de school als volgt: Seksuele opvoeding is geen apart vak. Wij zien het als een aanvulling op 
de taak van de ouders, waarbij verschillende zaken op bepaalde leeftijden als bekend worden verondersteld. Wij spreken 
heel gewoon over dit onderwerp als daartoe aanleiding bestaat.  Ons kader is Gods Woord. Op basis daarvan staan wij op 
het standpunt dat het huwelijk door God bedoeld is als een publieke, duurzame relatie tussen één man en één vrouw.

Samengevat:
• De seksuele voorlichting en opvoeding is in de eerste plaats de taak en de verantwoordelijkheid van de ouders.
• De school geeft seksuele opvoeding als aanvulling op de oudertaak. 

Seksualiteit bespreekbaar maken met de kinderen doen we samen, waarbij het gesprek begint in het gezin. Onze wens is 
dat de gesprekken in het gezin en op school bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling van de kinderen.
 
3.7 Vervangingsprotocol  
Als een leerkracht ziek is of verlof heeft worden de lessen over genomen door een andere leerkracht, bij voorkeur de 
duo-leerkracht. Als dat niet geregeld kan worden, wordt gekeken of er intern geschoven of geruild kan worden. Ook is het 
een optie om de groep te verdelen over andere groepen. 
In het uiterste geval wordt de betreffende groep vrij gegeven, volgens de richtlijnen van de inspectie met daarbij de vol-
gende afspraken:
• in principe niet de eerste dag
• alleen in het uiterste geval 
• ouders worden schriftelijk of per mail op de hoogte gesteld
• de school heeft alleen m.b.t. de eerste dag de verplichting om kinderen op te vangen 
Voorkomen moet worden dat dezelfde groep steeds vrij wordt gegeven.

3.8 Stage  
Er zullen regelmatig stagiaires op school zijn. Meestal zijn dat studenten van de Gereformeerde Hogeschool. Vierdejaars stu-
denten worden wel LIO genoemd: leraren in opleiding. Zij moeten gedurende een langere periode zelfstandig in een groep 
werken.  Soms hebben we studenten die bezig zijn met de opleiding tot onderwijsassistent. Ons beleid is dat ook stagiaires 
meelevend lid zijn van een kerken op gereformeerde grondslag.

In het vervolg van de basisschool komt bij taal (volgens de methode ‘Staal’ )het correct schrijven van woorden (spelling) 
nadrukkelijk aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan het schrijven van verhalen, taalverwerking, woordenschat en 
luister- en spreekvaardigheid. Vier keer per week wordt er spelling aangeboden aan de hand van de methode ‘Staal’.  
We werken met spellingregels die zichtbaar zijn in de klas. We werken met een instructietafel om verlengde instructie aan te 
bieden. Daarnaast krijgen zorgleerlingen extra tijd en hulp van de leerkracht.

Kinderen met lees- en spellingproblemen krijgen extra begeleiding of een eigen programma. Elk kind wordt zo begeleid op 
zijn/haar niveau. Het dyslexieprotocol wordt gebruikt om kinderen met dyslexie of andere leesproblemen tijdig op te sporen.  

3.5.4 Schrijven
In groep 2 wordt een begin gemaakt met voorbereidend schrijven volgens de methode Pennenstreken. In groep 3 krijgt dit 
een vervolg, waarna al snel de letters komen. Naast het aanleren van letters, besteden we veel aandacht aan een goede 
pengreep en een goede schrijfhouding. Dit is mee bepalend voor een goed en leesbaar handschrift. De kinderen leren 
schrijven in gebonden schrijfletters.

3.5.5 Rekenen/wiskunde
We werken in de groepen 1 - 8 met de methode ‘Wizwijs’. Rekenen is alleen zinvol wanneer het ook toegepast kan worden 
in het dagelijks leven. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen leren hoe ze allerlei rekenproblemen op moeten  
lossen, tabellen kunnen lezen en grafieken kunnen maken. Ook is er aandacht voor het hoofdrekenen, de tafels,  
getalsbegrip en meten&meetkunde, maar dan om deze onderdelen te kunnen gebruiken bij het oplossen van problemen. 
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen deze thema’s 
komen tal van rekenactiviteiten aan de orde. Denk aan tellen, vergelijken, ordenen, kleuren, vormen enz. Deze activiteiten 
vormen een belangrijke basis voor het verdere rekenonderwijs in de basisschool. Ook m.b.t. rekenactiviteiten doen zich 
naast geplande, ook veel spontane leersituaties voor. In groep 3-8 wordt gewerkt met het methodisch rekenonderwijs van 
‘Wizwijs’. Voor het aanleren en het inoefenen van basale rekenvaardigheden maken we gebruik van het lesmateriaal van 
‘Met Sprongen Vooruit’.

3.5.6 Engels
Al een aantal jaren wordt er op De Rank vanaf groep 1 Engels gegeven. We doen dit volgens de methode ‘Take it Easy’.  
In deze methode wordt veel aandacht gegeven aan het luisteren naar en het spreken van de Engelse taal. We bieden 
Engels aan, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met deze mondiale taal.

3.5.7 Wereldoriëntatie
Hieronder vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en kennis van de natuur/biologie. Oriëntatie op de wereld is in  
de groepen 1 en 2 een activiteit waarbij het accent ligt op het verkennen van de wereld om ons heen. Daaromheen wordt 
het onderwijs aan de kleuters via thematisch vorm gegeven. 
We gebruiken vanaf groep 4 de methode ‘Blink Wereld’.  Dit is een totaalpakket voor de methodes aardrijkskunde  
(Grenzeloos), geschiedenis (Eigentijds) en natuur en techniek (Binnenstebuiten)
voor groep 3 t/m 8. De digitale methodes zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken, maar ze versterken elkaar ook. Bij elk 
leerjaar is een geïntegreerd projectthema beschikbaar. In dit projectthema is de leerstof uit de drie vakgebieden op natuur-
lijke wijze geïntegreerd. Ook biedt het mogelijkheden om groep overstijgend met een project aan de slag te gaan.
Alle groepen maken bovendien gebruik van de schooltuin op het terrein van de Treftuin achter de school.  
 
3.5.8 Kunstzinnige oriëntatie 
Tijdens de lessen tekenen en handvaardigheid ontwikkelen de kinderen met diverse materialen en technieken hun cre-
ativiteit. In de groepen 1-4 staan de lessen tekenen en handvaardigheid in het teken van het thema dat aan de orde is. 
De groepen 5-8 gaan op donderdag of vrijdag een deel van de middag bezig met handvaardigheid, in de schoolmond 
‘crea’ genoemd. Hierbij wordt soms assistentie verleend door ouders.
Ook doen wij mee met het cultuurmenu, een lesprogramma van Kunst en Cultuur Drenthe. Hierbij krijgen alle groepen met 
twee activiteiten te maken: kunstlessen in de klas, waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met een activiteit op het 
gebied van muziek, drama, dans of een andere kunstdiscipline; kunstontmoetingen, waarbij de leerlingen een voorstelling 
expositie of concert voorgeschoteld krijgen door kunstenaars vanuit de regio. Eén en ander wordt jaarlijks door Kunst en 
Cultuur Drenthe voorbereid. Als school vinden we dit een zinvolle uitbreiding van onze expressie-activiteiten. De kinderen 
genieten meestal van deze extraatjes. We ontvangen ook subsidie van de overheid voor cultuureducatie. Dat besteden 
we voor cultuurprojecten of ondersteuning van activiteiten binnen de school. Dat kan zijn op het gebied van cultureel erf-
goed, bibliotheek/taal/ media, de eigen culturele omgeving of een specifiek cultuurproject. Als we daarvoor uitgenodigd 
worden, doen we ook zoveel mogelijk mee aan kunstactiviteiten die spontaan georganiseerd worden zoals een tentoon-
stelling, wedstrijd of een jeugdconcert.
Bij de muzieklessen wordt lesgegeven volgends de methode Eigenwijs Digitaal. In de eerste plaats wordt er aandacht  
besteed aan het aanleren van liederen en het zingen. Dit sluit in de onderbouw meestal aan bij het thema dat in de  
belangstelling staat. In groep 4 wordt Algemene Muzikale Vorming (AMV) gegeven door een vakdocent muziek.
Vanaf groep 4 krijgt het notenschrift, maat en ritme de nodige aandacht. De school beschikt over een flink aantal  
muziekinstrumenten die tijdens de muzieklessen gebruikt kunnen worden.  
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Voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 willen we werken aan de volgende doelen:  

 
4.3 Resultaten van het onderwijs
Ieder jaar nemen we in groep 8 een eindtoets af. De laatste drie jaren waren de resultaten:  

4.4 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs  

  

4. Kwaliteitszorg
4.1 Algemeen  
Bovenschools is er een strategisch beleidsplan vastgesteld. Daarnaast heeft De Brug een eigen jaarplan gemaakt voor het 
jaar 2016-2017 en voor het jaar 2017-2018. Dit jaarplan is met het team besproken en vastgesteld. 

4.2 Verbeterplannen  
Het huidige schoolplan gaat over de periode 2015-2019. Onze school had voor het schooljaar 2017-2018 de volgende  
plannen:

 2014 2015 2016 2017 2018 totaal %

Praktijk onderwijs       0%

VMBO Basis 1 1  1  3 6,52%

VMBO Kader 1   1 2 4 8,70%

VMBO (G)TL 3 3 3 2 1 12 26,09%

HAVO 1 4 4 2 1 12 26,09%

VWO 2 3 1 2 3 11 23,91%

TTO   1 1 2 4 8,70%

Totaal 8 11 9 9 9 46 100,00%

Doel Resultaat

1.  We verdiepen ons beleid m.b.t. nieuwkomers  
(kinderen van vluchtelingen)en wat we ze wel/niet bieden.

Onze visie m.b.t. nieuwkomers  staat op papier. We heb-
ben hier een verdiepingsslag in gemaakt door ook voor 
oudere kinderen dit nog meer concreet uit te werken. 
Ook hebben we een specialist nieuwkomers in het team 
die onder andere contacten onderhoud in de regio.

2.  Voor lezen waarborgen we een lijn, waarbij we dezelfde taal 
spreken.

Dit jaar hebben we concrete afspraken gemaakt over 
hoe we het technisch lezen aanbieden en hoe we dat in 
eenheid kunnen doen. Ondertussen hebben we een op-
geleide Taalcoördinator die komend schooljaar dingen 
op gaat pakken.

3.  We oriënteren ons op een methode voor de creatieve 
vakken.

Dit jaar hebben we de methode Uit de kunst digitaal van 
Delubas uitgeprobeerd. Na de zomervakantie breiden 
we dit uit naar de volledige versie.

4. We starten een schoolbreed project over duurzaamheid. Omdat we binnen onze school duurzamer willen werken 
hebben we het hele jaar door verschillende activiteiten 
gehad binnen een duurzaamheidsproject. We maken 
kinderen bewust afval en afvalscheiding. Ook komend 
schooljaar blijven we diverse activiteiten uitvoeren en 
continueren.

5. We werken samen met de Treftuin Roden sdfsf Deze samenwerking is officieel gestart. We werken samen 
met de Treftuin en hebben regelmatig contact over wat 
ons aandeel hierin kan zijn. Vooralsnog ligt onze hoofd-
taak bij het verzorgen van onze schooltuin.

6.  We zetten aan het begin van het jaar de Gouden Weken in 
en na de kerstvakantie de Zilveren Weken.

We vinden de sociaal-emotionele vorming erg belangrijk. 
Vooral aan het begin van het schooljaar vormen groe-
pen zich opnieuw. We kiezen er daarom voor om hier 
extra aandacht aan te besteden door middel van de 
Gouden Weken. Ook komend schooljaar blijven we dit 
continueren.

Doel Resultaat

Werken aan visie, missie en waarden 
-  We werken onze visie op leren uit en stellen een actieplan op voor de komende jaren.

Werken aan personeel en organisatie
- Elke leerkracht doet aan collegiale consultatie.
-  Leerkrachten geven elkaar feedback op het onderdeel ‘feedback geven op het proces’.

Cultuur en klimaat
-  elke leerkracht werkt aan een goede communicatie en relatie met ouders. Onderling hebben 

we afspraken wanneer we dat doen.
-  Vanaf de zomervakantie starten we met een pilot met de Parro app.

Middelen en voorzieningen
-  Het gebruik van ICT wordt geïntegreerd in het onderwijs. We kijken hoe dit past in onze visie op 

leren en gaan d.m.v. een pilot kijken wat bij ons past. 
- Oriënteren op een (digitaal) portfolio voor groep 5 t/m 8.

Onderwijs
-  We vergroten de didactische kennis en het handelen van leerkrachten met betrekking tot Taal. 

O.a. op het gebied van mondelinge taal, samenhang met verschillende vakken, leesmotivatie
-  Ontwikkelen van thematisch onderwijs d.m.v. spel in de onderbouw.

Opbrengsten
-  We willen eigen doelen stellen op het gebied van niet-methodetoetsen en sociaal emotioneel 

die past bij onze leerling populatie.

Jaar Onze score Ondergrens inspectie

2016 (Route 8) 218.7 203

2017 (Route 8) 224 203

2018 (Route 8) 229 206
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6.    In een afrondend gesprek met de ouders wordt het besluit van de school besproken. Er zijn twee mogelijkheden:
 •  De leerling wordt geplaatst. Er wordt voorafgaand aan de plaatsing een plan van aanpak opgesteld.  

Daarin staat de extra ondersteuning ook omschreven. z.s.m. daarna, maar dat kan ook na plaatsing,  
volgt een ontwikkelingsperspectief. 

  •  De leerling wordt niet geplaatst. In dat geval zal de school aangeven waarom plaatsing niet mogelijk is.  
Tegelijk neemt het schoolbestuur de verantwoordelijkheid voor de zorgplicht. 

                                                                           
Informatie voor ouders/verzorgers
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en 
extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het 
samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. 
Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal Informatiepunt Passend 
Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan uw kind of een verwijzing naar het 
speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail:  
info@cigroningen.nl.

Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij zowel de Coördinator als Procesondersteuner van het Samenwerkingsverband:
Coördinator: Roel Weener  – roel@wkonderwijsadvies.nl – 06-12060863
Procesondersteuner: Marjet Westerhoff  – marjet.westerhoff@gmail.com – 06-27557709

Website en contactgegevens samenwerkingsverband 
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatievoorziening naar o.a. ouders/verzorgers. Hiertoe 
hebben we een eigen website ingericht: www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01 
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over de ontwikkelingen, plannen en 
activiteiten van het samenwerkingsverband. 

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site www.passendonderwijsenouders.nl 
kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daar-
naast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen ouders terecht met alle 
vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: 
(0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl

Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs:
Telefoon: 050 - 520 91 20 (voor CvA én CI)
Mail CvA: info@cvagroningen.nl 
Mail CI:  info@cigroningen.nl
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01:
Postadres:  Postbus 138, 9640 AC Veendam
Management:  Roel Weener en Marjet Westerhoff
Telefoon:  06-12060863 en 06-27557709
E-mail:   roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com
Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl

5.3 Interne begeleider  
De leerkracht is de eerst verantwoordelijke m.b.t. leerlingzorg en communicatie hierover richting ouders. De intern begelei-
der coördineert de leerlingenzorg op school. Zij coacht en ondersteunt de leerkrachten bij het realiseren van een passende 
aanpak voor elk kind. Dit gebeurt veelal op de achtergrond voor ouders. Bij bijzondere zorgplannen komt de IB’er meer in 
beeld bij ouders. Het kan dan voorkomen dat er een gesprek tussen de IB’er, de leerkracht en ouders plaats zal vinden, of 
de IB’er legt contacten met externe instanties zoals bijvoorbeeld en ambulant begeleider (nadat dit tussen leerkracht en 
ouders overeen gekomen is). De IB’er is dus betrokken bij individuele leerlingen, maar m.n. richting leerkracht, externe in-
stanties en ouders. Zij geeft geen individuele hulp aan leerlingen. Verder coördineert de IB’er de reguliere activiteiten m.b.t. 
zorg: zij maakt de toetskalender, plant en voert met leerkrachten de groepsbesprekingen, ondersteunt bij het maken van 
groepsplannen, geeft feedback aan leerkrachten over de toetsanalyses en bewaakt de planning. 
Samen met de directeur is de IB’er betrokken bij ontwikkelen, vastleggen en borgen van beleid t.a.v. zorg en ondersteu-
ning. Bijvoorbeeld als het gaat om meer- en hoogbegaafdheid. 

5.4 Orthopedagogische hulp en ambulante hulp vanuit Noorderbasis  
NoorderBasis heeft een aantal orthopedagoen, een schoolpsycholoog en een drietal ambulant begeleiders in eigen 
dienst. De school kan altijd een beroep op hen doen en vragen om advies. Zij komen ook in beeld als een kind uitgebreider 
getest moet worden.

5. Zorg voor de leerlingen
5.1 De ontwikkeling van kinderen volgen  
Zodra een kind bij ons op school komt beginnen we met het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling. Dat doen we door 
dagelijkse observaties, maar we gebruiken ook genormeerde toetsen: het CITO leerlingvolgsysteem. De maanden januari 
en juni zijn de toetsmaanden bij uitstek. Het is belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt op school, zodat het zich ook opti-
maal kan ontwik-kelen. En u zult natuurlijk ook uw vragen hebben: hoe gaat het nu?, kan mijn kind meekomen?, wat zijn de 
moeilijkheden? etc. Omdat dit belangrijke vragen zijn, willen wij vertellen welke mogelijk¬heden we hebben om de vor-
deringen en ontwikkelingen bij te houden en te toetsen. Dagelijks worden de leerlingen in hun ontwikkeling gevolgd, door 
observaties en/of correctie van het schriftelijke werk. Opvallende punten worden door de leerkracht geregistreerd.
 
5.2 Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
• reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
• scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek); 
•  scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onder-

wijs en zorg;
•  er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.
Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de provincie 
Groningen.

Ondersteuning aan leerlingen 
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, 
de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen  
bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt 
dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (veel scholen hebben het profiel ook op de website 
geplaatst). De besturen van de scholen hebben er voor gekozen om de ondersteuningsmiddelen passend onderwijs naar 
rato van het aantal leerlingen per schoolbestuur over de scholen te verdelen. Hiermee hebben de besturen en de scho-
len de gelegenheid om – samen met de ouders en andere partners (gemeenten, zorg) – de basis- en extra ondersteuning 
verder uit te werken en te versterken. Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de onder-
steuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal 
(basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs  moet de school, in afstemming met u als ouders/
verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband.  
Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend 
Onderwijs). Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samen-
werkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van Advies’). U kunt uiteraard ook bij 
de school terecht voor meer informatie.

Afwegingsproces
Verreweg de meeste kinderen kunnen we gewoon opvangen op onze school. Soms hebben kinderen extra ondersteuning 
nodig. Per kind bekijken we of wij die kunnen bieden. We hebben in het schoolondersteuningsprofiel aangegeven wat we 
kunnen. De keuzevrijheid van de ouders kan dus worden beperkt door de aard en zwaarte van de specifieke ondersteu-
ningsbehoefte van het kind en de feitelijke (on)mogelijkheden van de school. Onze school zoekt het belang van ieder 
uniek kind. Wij hanteren bij het afwegingsproces het volgende stappenplan:
1.  Als de ouders hun kind aanmelden bij onze school neemt onze school binnen de wettelijke termijn van zes weken een 

besluit of plaatsing mogelijk is. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. De termijn gaat in nadat het aanmel-
dingsformulier is ontvangen.

2.   Er vindt eerst een gesprek plaats met de ouders. Daarbij wordt in ieder geval een toelichting gegeven op de visie van 
de school en op de hieronder beschreven procedure. Ook wordt toestemming van de ouders gevraagd om informatie 
bij derden op te vragen. Die derden kunnen zijn bijvoorbeeld: de huidige school, de eigen orthopedagoog, het Medisch 
Kinderdagverblijf, zorginstellingen en dergelijke. 

3.    De binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie, intern begeleider en eventueel de 
orthopedagoog / psycholoog. Besloten kan worden om het kind te observeren binnen zijn huidige school of de voor-
schoolse voorziening.

4.   De school onderzoekt welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteunings-mogelijkheden geboden 
kunnen worden en zo ja door wie. Gedacht moet worden aan het gebouw, het onderwijsleerpakket, extra personeels-
formatie, leerlingenvervoer, ondersteuning door deskundigen buiten onze school enz.

5.    De betreffende inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen de visie van de school en de  
mogelijkheden om een goed onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de  
ondersteuningsmogelijkheden, zowel materieel als personeel, die de school heeft.
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6. Ouders
6.1 Oudercontacten
Een open contact tussen school en ouders is van groot belang om de betrokkenheid naar elkaar (ouders-kind-school) 
optimaal te laten zijn. De school verwacht van de ouders, dat zij hun kind(eren) stimuleren en motiveren. Ook verwachten 
wij dat het huiswerk wordt geleerd en gekend. Wanneer er vragen of problemen zijn kunnen ouders altijd contact opne-
men met de groepsleerkracht van hun kind. Wanneer er op school iets bijzonders aan de hand is met een kind, dan nemen 
we zo spoedig mogelijk contact met de ouders/verzorgers op. We hopen, dat zij dat van hun kant ook doen, zodat er van 
beide kanten duidelijkheid is over het kind. 

6.2 Betrokkenheid  
Informatieavond - Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden over de plannen voor het nieu-
we schooljaar. In alle groepen vertellen de groepsleerkrachten over de lessen, methodes en afspraken binnen de groep.

Contactavonden - Er zijn het komende schooljaar verschillende contactavonden. Drie waarop we alle ouders verwach-
ten en twee zogenoemde spreekavonden op uitnodiging. Er kan op deze avond een afspraak gemaakt worden met de 
leerkracht als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van het kind. Het kan ook zo zijn dat de leerkracht contact met de 
ouder opneemt om een afspraak te plannen. De contactavonden worden gemeld in de nieuwsbrief en staan vermeld 
in de Informatiegids. Naast de contactavonden is er altijd ruimte om een afspraak met de leerkracht te maken mocht dit 
nodig zijn.
 
Ouderavond - Jaarlijks wordt er een door de Afdelingsraad georganiseerde ouderavond gehouden, waar een onderwerp 
wordt besproken dat te maken heeft met het onderwijs. 

Parro – Vanaf dit schooljaar gebruiken wij de app Parro. Zo willen we de ouderbetrokkenheid vergroten binnen een  
AVG-proof systeem. 

Nieuwsbrief De Pers – We onderzoeken dit jaar of we naast Parro nog steeds eens in de vier weken de nieuwsbrief De Pers 
uit gaan brengen. Vooralsnog is dit komend seizoen wel het geval. We willen
d.m.v. dit orgaan de ouders op de hoogte houden van de op dat moment actuele en/of relevante zaken.  
Daarnaast maken we ook gebruik van onze website, twitter en mail. 

Kijkochtenden – Eens in de zoveel tijd willen we ouders de gelegenheid geven in de klas te kijken. Kinderen vertellen wat ze 
hebben gedaan en laten hun eigen werk zien.

Open Dag - Ieder jaar houden we twee Open Dagen. De eerste is op woensdag 3 oktober 2018 van 10:00-14:00 uur en de 
tweede zal in februari zijn en wordt afgestemd met de gemeente Noordenveld.

6.3 Ouders en school
Voor een aantal activiteiten doet de school een beroep op ouders. Denk onder andere aan excursies, schoolkamp, acties, 
schooltoernooien, sportdagen, overblijven, schoolfeesten, schoolschoonmaak, hulp in de onderbouw, tuinonderhoud en 
klussen. Een aantal van de bovengenoemde activiteiten wordt gecoördineerd door de schoolraad.
Daarnaast zien we ouders maandelijks in de school bij de maandopening waarin een groep met haar leerkracht de ope-
ning van de maand verzorgt. 

6.4 Informatie aan gescheiden ouders
Met betrekking tot het geven van informatie aan gescheiden ouders houden we ons aan de wettelijke regels die door de 
overheid zijn gesteld. De school heeft daarvoor een protocol. In hoofd¬lijnen komt het er op neer dat de directeur met de 
gescheiden ouders een gesprek heeft. In dit gesprek, waarbij, als het kan, beide ouders aanwezig zijn, willen we de com-
municatie tussen de school en de ouders regelen. Dit geldt ook wanneer een van de kinderen een voogd heeft.  Er zal in 
zo’n situatie met de voogd van het kind gesproken worden. Van deze gesprekken komt een verslag dat door de school en 
de ouders / de voogd wordt getekend.

6.5 Ouders en financiën
Onderwijs kost geld. Gelukkig betaalt de overheid verreweg het grootste deel. Maar voor een aantal zaken moeten we 
een beroep doen op de ouders; anders kunnen we ze niet organiseren. Binnen onze schoolvereniging is, met instemming 
van de medezeggenschapsorganen, het volgende afgesproken. Voor diverse activiteiten vragen wij een bijdrage van de 
ouders. Het is een vrijwillige bijdrage. De toelating van kinderen is niet afhankelijk van het betalen van die bijdrage.

5.5 GGD op school
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit 
neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD 
Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij 
ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen. 

Wat doet de GGD op school?
Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ , jeugdverpleegkundige , jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen over de 
groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. We wer-
ken hierbij samen met de internbegeleider en de schoolmaatschappelijk werker  die vanuit het CJG aan de school verbon-
den is. De assistent voert het  gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek 
bestaat uit:
• het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
• het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind
Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen.  In dit ouderportaal, welke te benaderen is via 
www.mijnkinddossier.nl, vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kind(eren) tot 
de leeftijd van 12 jaar.  
Blijkt uit het gezondheidsonderzoek dat uw zoon/dochter extra zorg nodig heeft of u heeft aangegeven vragen te hebben 
dan wordt u uitgenodigd op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische screening uit bij alle 
leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit:
• het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
• opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht
• indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling  kan uw kind worden uitgenodigd voor onderzoek 
bij de logopedist. Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek.

Vragen aan de jgz
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien of spraak-taal ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rond-
lopen. Onze jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een 
telefonisch advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist.  

Contact met de jgz
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar jgz@ggddrenthe.nl en ver-
meld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 
088-2460246.

5.6 Veiligheid en meldcode 
De wet bepaalt dat de school ten minste een veiligheidsbeleid (sociale, psychische en fysieke veiligheid) voert dat bestaat 
uit een samenhangende set van maatregelen gericht op preventie en op het afhandelen van incidenten, ingebed in het 
pedagogische beleid van de school en stevig verankerd in de dagelijkse praktijk (artikel 4c, WPO). Een school is veilig als de 
psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van andere mensen wordt aangetast.

Voor alle NoorderBasis scholen is in maart 2017 een nieuw veiligheidsplan opgesteld, dat voldoet aan de wettelijke eisen.
Dit plan omvat naast een algemene omschrijving van alle aspecten van veiligheid binnen de school een 25-tal protocollen, 
waaronder afspraken m.b.t. leerling-, personeels- en oudertevredenheidspeilingen, een protocol bij opvang van ernstige 
incidenten, de algemene schoolregels, een protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag, 
de meldcode huiselijk geweld, de klachtenregeling, een privacyreglement, een protocol medisch handelen en een BHV- 
en ontruimingsplan. Het volledige veiligheidsplan incl. protocollen ligt ter inzage op school.

Op onze scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
Hoe de school omgaat met haar leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen staat beschreven in het 
nieuwe privacyreglement. Na instemming door de GMR zal dit reglement m.i.v. de cursus 2018-2019 gepubliceerd worden 
op de websites van de scholen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de directie.

5.7 Anti-pestbeleid en coördinator
Voor ouders en leerlingen is het van belang dat ze een laagdrempelig aanspreekpunt hebben binnen de school, wanneer 
er sprake is van een situatie waarin gepest wordt. Daarom schrijft artikel 4c, eerste lid, onderdeel c, van de WPO voor dat 
iedere school de navolgende taken op school belegt bij een persoon:
• coördinatie van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school;
• fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Op onze school gebruiken we een anti-pestprotocol en een protocol tegen online pesten. Beide protocollen liggen ter 
inzage op school. Anti-pestcoördinator op onze school is juf Arianne.
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De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwets-
baarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling  
aan te vragen.

6.8 WA-verzekering  
De school heeft via de Besturenraad een collectieve WA-verzekering afgesloten. Hiermee wordt alle aansprakelijkheid 
gedekt, ook ouderparticipatie (waaronder Tussenschoolse Opvang) en schoolreisjes/-kamp. Voor de leerlingen hebben we 
geen ongevallenverzekering. We vinden dit geen taak van de school. Ouders kunnen uiteraard zelf een dergelijke verzeke-
ring afsluiten.

6.5.1 Vrijwillige ouderbijdragen
Voor diverse schoolactiviteiten vragen wij een bijdrage van de ouders. Het is een vrijwillige bijdrage; toelating van kinderen 
is niet afhankelijk van het betalen van die bijdrage. De ouderbijdrage is bestemd voor schoolreisjes, excursies, festiviteiten 
(christelijke feestdagen, Sinterklaas, verjaardagen), afscheid leerlingen en sportactiviteiten (sportdag). Voor de ouderbijdra-
ge geldt de volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling. Er behoeft voor niet meer dan 3 kinderen te worden betaald en 
het maximum is €65,- voor het eerste kind. Voor de tweede leerling uit hetzelfde gezin geldt een ouderbijdrage van 80% van 
de bijdrage die voor het eerste kind wordt betaald. Voor de derde leerling geldt een percentage van 60%.. In bijzondere 
omstandigheden kan de schoolraad op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger voor een gedeelte of voor het geheel 
ontheffing verlenen voor het betalen van de ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage moet ten goede komen aan alle leerlingen. Ook aan leerlingen waarvoor niet is betaald.  
We mogen dus geen onderscheid maken tussen bijv. onderbouw en bovenbouw. Ouders die 1 of meer kinderen op school 
hebben op de peildatum 1 januari krijgen een nota toegestuurd.
De bijdragen worden centraal, dus vanuit het bestuurskantoor in Noordhorn, geïnd. 

6.5.2 TSO (Tussenschoolse opvang)
De ouderbijdrage-TSO voor het schooljaar 2018-2019 wordt begin september bepaald a.d.h.v. het aantal aanmeldingen. 
Ter indicatie; de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 was €30,- per leerling. Deze financiële bijdrage is nodig voor 
de vergoeding die betaald wordt aan de vaste TSO-ers, de kosten voor spelmaterialen en de kosten voor cursussen.  
Daarnaast is er een mogelijkheid om minder te betalen door extra mee te lopen in het rooster of het aantal officiële meel-
oopmomenten af te kopen. De TSO op De Rank is opgezet door een TSO-commissie die bestaat uit ouders.

6.5.3 Contributie
Veel ouders zijn lid van de schoolvereniging. Leden betalen € 25,- contributie per jaar. Van ouders die geen lid zijn van de 
schoolvereniging vragen wij hetzelfde bedrag als extra vrijwillige verenigingsbijdrage. Dit geld gebruiken wij o.a. voor (digi-
tale) leermiddelen, die te maken hebben met onze identiteit: Bijbels, onze digitale Bijbelmethode ‘Levend Water’.  
Deze bijdragen worden centraal geïnd. 
NoorderBasis is door de belastingdienst erkend als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat 
u voor de inkomstenbelasting giften aan NoorderBasis kunt opgeven als aftrekpost. 

6.6 Sponsoring  
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Het geld wat hiermee verkregen wordt kan gebruikt worden voor het onderwijs en / 
of voor allerlei nevenactiviteiten en extraatjes. Wij staan dan ook niet afwijzend tegenover sponsoring. Wel vinden we dat 
dit in goede banen geleid moet worden. Daarom is er een sponsorbeleidsplan gemaakt. Dit plan ligt op school ter inzage. 
Kort gezegd komt het er op neer dat sponsoring aan een aantal voorwaarden moet voldoen: 
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. 
•  Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het on-

derwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 
•  Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met 

het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. 
• Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal. 
Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de weder prestatie 
die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

6.7 Klachtenregeling  
Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden, of om vrijwilligers, al degenen die bij de 
school betrokken zijn, kunnen klachten indienen over iets waar zij het niet mee eens zijn. 
Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen in onderling overleg op de juiste wijze worden afgehandeld.  
Als iemand ergens niet tevreden over is, dan zal hij in eerste instantie naar degene toegaan die daarbij direct betrokken 
is. Dat is meestal de leerkracht of de schoolleider. Zij zullen dan proberen het probleem op te lossen; als het kan meteen, 
maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. Eventueel kan de klacht ingediend worden bij de bovenschoolse directie of het 
bevoegd gezag (centraal bestuur).

Als het probleem niet kan worden opgelost of als het gaat om een ernstig probleem, dan kan contact worden opgenomen 
met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door de contactpersoon van de school.  
Hun namen en adressen vind je elders in de schoolgids.
De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Als de vertrouwenspersoon 
niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het recht daar een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon 
helpt zonodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen 
van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie. 
Vermoedens van seksuele intimidatie / misbruik moeten verplicht gemeld worden bij het bevoegd gezag. Die plicht heb-
ben volgens de wet allen die aan de school verbonden zijn; ook de contactpersoon. Het bevoegd gezag neemt direct 
contact op met de vertrouwensinspecteur, waarbij wordt bekeken of er aangifte gedaan moet worden bij justitie.
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7.4 Ziekte  
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij je dit voor schooltijd zelf door te geven. Dit kan telefonisch, schriftelijk of persoonlijk. 
Liever niet via een ander kind.

7.5 Verlof voor behandeling onder schooltijd
Soms moeten kinderen langdurig therapie volgen of behandelingen ondergaan, die niet buiten de schooltijden kunnen 
worden gepland. Denk aan behandeling voor dyslexie, logopedie of andere therapieën. De school heeft hiervoor richtlij-
nen opgesteld. Als een behandeling niet buiten de schooluren kan plaatsvinden, vraagt u dat een maand van te voren 
schriftelijk aan bij de schoolleiding. We hebben hiervoor een formulier. In principe kan toestemming worden verleend voor 
maximaal een half jaar (deze periode kan op verzoek van de ouders worden verlengd) en 90 minuten per week (inclusief 
reistijd). Als het gaat om behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt verlof verleend voor maximaal 60 behan-
delingen. Bij belangrijke schoolevenementen of toetsen, te bepalen door de schoolleiding, dien je de afspraak met de 
behandelaar af te zeggen c.q. de afspraak te verplaatsen. 

7.6 Schorsing en verwijdering  
Een leerling die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan worden verwijderd. Het moet gaan om herhaald 
wangedrag, dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op andere leerlingen en een goede gang van zaken ernstig 
belemmert. De beslissing over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen berust bij de directeur van de school, die 
daarvoor door het bevoegd gezag (het centraal bestuur) is gemandateerd. Voordat wordt besloten tot schorsing en/of 
verwijdering hoort het bestuur de betrokken groepsleerkracht. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan 
nadat het bestuur ervoor heeft gezorgd, dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Als gedurende 8 weken 
aantoonbaar, maar zonder succes, gezocht is naar een andere school, kan tot definitieve verwijdering worden overge-
gaan. De school moet u vertellen dat men van plan is het kind te verwijderen. U kunt tegen de verwijdering een bezwaar-
schrift indienen bij het bestuur. Bij een negatieve beslissing kunt u via een kort geding proberen verwijdering tegen te gaan. 

8. Overige informatie
Informatie over alle praktische zaken die in en rondom de school georganiseerd worden is te vinden in de informatiegids 
van de school. Onderwerpen die aan bod komen zijn; christelijke feestdagen, verjaardagen, hoofdluizen, schoolreisjes, 
kamp, schoolreisjes, etc. 

7. Schooltijden, vakantie en verlofregeling
7.1 Schooltijden  
maandag 8:30-12:15 13:00-15:00 uur
dinsdag 8:30-12:15 13:00-15:00 uur
woensdag 8:30-12:15 
donderdag 8:30-12:15 13:00-15:00 uur
vrijdag 8:30-12:15 13:00-15:00 uur
 
Schooldagen
Groep 1 en 2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Groep 3: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag (tot 12:15 uur)
Groep 4 t/m 8: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 geldt ’s morgens een inlooptijd van 8:15– 8:30 uur. Gedurende deze tijd mogen 
de kinderen en hun ouders alvast in de klas bezig met een activiteit. De desbetreffende leerkrachten zijn daar dan  
aanwezig. 
Voor de groepen 4  t/m 8 gaat drie minuten voor het begin van de lessen een bel. Dus om 08:27 uur en  12:57 uur.  
Dan mogen de kinderen naar binnen. Om 8:30 uur en 13:00 uur gaat de bel weer: het teken voor het begin van de lessen.

7.2 Vakantierooster en vrije dagen  
Vakantierooster 2018-2019
NoorderBasisdag 20 september
Rodermarkt / maandag ervoor 24 en 25 september
Herfstvakantie 22-26 oktober
Studiedag  11 december
Kerstvakantie 24 december – 4 januari
Studiedag 24 januari
Studiedag 11 februari
Voorjaarsvakantie 18 – 22 februari
Goede vrijdag/Paasmaandag / extra donderdag en dinsdag 18-23 april
Meivakantie  29 april – 3 mei
Hemelvaartsdag en vrijdag 30-31 mei
Pinkstermaandag/ extra vrijdag en dinsdag 7-11 juni
Studiedag 28 juni
Donderdag en vrijdag voor de zomervakantie 11-12 juli
Zomervakantie 15 juli – 23 augustus

7.3 Verlof buiten de schoolvakanties  
Het aanvragen van verlof moet schriftelijk gebeuren. De school heeft hiervoor een formulier. Onwettig verzuim moet door 
de schooldirecteur aan de leerplichtambtenaar worden gemeld. 
Een verzoek om extra schoolverlof kan worden ingewilligd als er sprake is van een van de volgende omstandigheden:
- verhuizing binnen de gemeente voor ten hoogste 1 dag;
- bij gezinsuitbreiding (geboorte, adoptie) voor ten hoogste 1 dag;
- bij ernstige ziekte van (een van) de ouders;
- overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad.
- 1e graad (vader, moeder) voor ten hoogste 4 dagen
- 2e graad (broer, zus, opa, oma) voor ten hoogste 2 dagen
- 3e graad ( oom, tante, neef, nicht) voor ten hoogste 1 dag;
-  voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de 1e en 2e graad voor 1 of ten hoogste  

2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk in of buiten de woonplaats van belanghebbende wordt gesloten;
-  25-, 40,- 50- of 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van bloed-  

of aanverwanten van de 1e en 2e graad voor ten hoogste 1 dag;
- viering van nationale feest- en gedenkdagen voor leerlingen uit culturele minderheden;
- in geval van noodzakelijk vakantieverlof op medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden;
- voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de normale lesuren kan gebeuren;
-  wanneer een leerling volgens de criteria voldoet aan de status van sporttalent en de procedure en voorwaarden  

bij vrijstelling toptalent op het gebied van sport gewaarborgd zijn;
- andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.
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Dagelijks bestuur   
Dhr R. van den Berg Assen directeur-bestuurder
06-33646167      r.vandenberg@noorderbasis.nl 
   
Ledenadministratie   
Mw. G. de Roo   

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad NoorderBasis (GMR)

Secretariaat GMR NoorderBasis
Postbus 6, 9800 AA Zuidhorn
gmr@noorderbasis.nl
Voor verdere gegevens: zie www.noorderbasis.nl 

Verklaring bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag van NoorderBasis/VGPONN verklaart hierbij de schoolgids 2018 – 2019 van GBS De Rank te Roden te 
hebben vastgesteld.

9. Namen en adressen
 
Een adressenlijst van leerlingen en ouders wordt separaat verstrekt

Schoolraad:
schoolraadrankroden@noorderbasis.nl

Contactpersoon binnen de school: 
Els Los

Vertrouwenspersoon: 
De heer A. Bloemendal 
Reddingiusweg 71 
9744 BJ Hoogkerk 
Tel. 050-5567021 

Inspectie van onderwijs: 
publieksinformatie, postbus 51 (tel. 0800-8051 gratis) 

Vertrouwensinspecteur: 
0900-1113111 
Website: www.onderwijsinspectie.nl 

Klachtencommissie: 
Klachtencommissies Katholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 
E info@gcbo.nl 

Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs GCBO Postbus 82324 2508 EH Den Haag 
NoorderBasis Bezoekadres: Industrieweg 22 9804 TG Noordhorn 
Postadres: Postbus 6 9800 AA Zuidhorn Tel.: 0594-500649 Email: informatie@NoorderBasis.nl 
Ledenadministratie J. Fennema j.fennema@NoorderBasis.nl

Contactpersonen:
Contactpersoon school:  Els Los
Vertrouwenspersoon: De heer A. Bloemendal,
Reddingiusweg 71
9744 BJ  Hoogkerk
Tel. 050-5567021

Bezoekadres: Industrieweg 22, 9804 TG  Noordhorn
Postadres: Postbus 6, 9800 AA  Zuidhorn
Telefoon: 0594-500649
E-mail:    info@noorderbasis.nl

Algemeen bestuur   
Dhr. J. Bouwkamp Haren lid 
Dhr. J. van der Heide Ureterp lid 
Mw. A. Heidema Tolbert ambt. sec/lid 
Dhr. C. Mossel Slochteren penningmeester 
Dhr. K. van der Ploeg Noordhorn  
Dhr. J.C.W. van der Velden Drachten voorzitter 
   
   

Oudergeleding GMR Personeelsgeleding GMR

Erik Baas, De Rank
Jetze van der Veen, De Fontein (vz)
Simone Heemstra, De Triangel

Boudewijn Vonck, leerkracht Joh. Bogerman
Jeanet Schipper, IB’er Het Mozaïek
Jillie Doorten, IB’er De Meerpaal
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www.gbs-derank.nl

Wij zijn een school van:


