
 

 Schoolgids

 
 

 

 

 

 

 

 
Christelijke Daltonschool i.o. De Rank 
Curieplein 21 
7242 KH Lochem 
tel.: 0573-252575 
email: infoderank@scboll.nl 
website: www.schoolderank.nl  



 1 

Lochem,  juli 2019 

 

 

 

Woord vooraf 

  
Voor u ligt de schoolgids van christelijke daltonschool i.o. De Rank.  
We hebben gekozen voor een tweedelige schoolgids: een schoolgids en een informatieboekje. De 
schoolgids beschrijft o.a. de uitgangspunten van ons onderwijs, onderwijsinhoudelijke en 
organisatorische zaken. Het informatieboekje bevat praktische informatie zoals schooltijden, vakanties 
en adressen en wordt jaarlijks aan alle ouders uitgereikt. De schoolgids is te vinden op onze website 
en wordt uitgereikt aan belangstellenden die zich oriënteren op onze school of aan nieuwe ouders bij 
de inschrijving.  
 
Alle informatie en nog meer is ook te vinden op onze website www.schoolderank.nl.    
Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen met de school.  
Ouders die een school zoeken voor hun kind kunnen een afspraak maken om te komen kijken.  
U bent van harte welkom. 
  
  
Team De Rank 
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1  Korte introductie van de school 
   
 
1.1 Algemene beschrijving 
De Rank is een christelijke daltonschool i.o. en hoort bij de Stichting voor Christelijk Basisonderwijs 
Lochem Laren (SCBO Lochem Laren). De Rank ligt in Lochem-west aan de woonerven Curieplein en  
Pearsonplein en de doorgaande Enkweg. De school is gebouwd in 1980 en heeft de beschikking over 
10 groepslokalen, een ruime hal, een speellokaal voor de kleuters en twee grote speelplaatsen. 
Verder zijn er nog verschillende  extra  ruimtes. De grote gymzaal is aan de school vast gebouwd en 
binnendoor te bereiken. Het zwembad De Beemd ligt op loopafstand en tegenover de school ligt een 
natuurtuin.  
Op 1 oktober 2018 was het leerlingenaantal van De Rank 154 leerlingen. De meeste leerlingen komen 
uit de wijken rondom de Albert Hahnweg, Henri Dunantweg, Heggerank en de Molengronden. De 
leerlingen  zijn schooljaar 2018-2019 verdeeld over 7 groepen.   
 

 
 
 
2  De  identiteit van de school  
  
2.1 Christelijk onderwijs  
De Rank heeft een christelijke identiteit en de beginselen van Protestants Christelijk onderwijs worden 
door ons uitgedragen. Bijbelverhalen, liederen, kerst- en paasvieringen zijn onderdelen van onze 
geloofsopvoeding. We houden goede doelen acties en brengen in de bovenbouw een bezoek aan de 
kerk, moskee en synagoge. Het uitgangspunt van onze school is dat iedere kind welkom is, ongeacht 
geloof, afkomst, nationaliteit of levensbeschouwing. Van ouders en kinderen wordt verwacht dat zij 
zich conformeren aan de identiteit van de school en meedoen met de activiteiten die de school op dit 
gebied aanbiedt en organiseert.  
  

2.2 Missie en motto “De Rank samen groeien!”   
De Rank is een Daltonschool in opleiding (i.o.) en een plek waar kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8 letterlijk en figuurlijk kunnen groeien. Onze school biedt een veilige leeromgeving waar met 
plezier wordt geleerd en gewerkt. Om kinderen optimaal te kunnen laten groeien, hechten we waarde 
aan een goede samenwerking met ouders. Binnen onze school staat de vorming van kinderen tot 
verantwoordelijke en zelfstandige personen voorop. De kinderen hebben een goede beheersing van 
de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen om zo de wereld om hun heen te kunnen 
ontdekken. We zorgen voor een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.  
Kortom “De Rank samen groeien !“ 
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2.3 Visie De Rank    
Visie op ontwikkeling en leren 
 
De school is gericht op de brede ontwikkeling van het kind. 

• Onze onderwijs- en opvoedingsdoelen richten zich op het ontwikkelen van vaardigheden en 
kennis. Naast de  vaardigheden van lezen, schrijven, spreken en rekenen gaat het ook om het 
leren van omgangsvormen, samenwerken en zelfstandigheid. 

• Zowel de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, als ook het ontwikkelen van creativiteit, 
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.   

  
Visie op onderwijs 
 
De school is de leeromgeving van het kind. 

• In de school vindt overwegend homogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en 
ontwikkelingsniveau, om het leren te stimuleren. 

• Door de inrichting en aanbod van ons onderwijs geven we het kind de nodige structuur en 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

• Waar mogelijk stemmen we af op verschillen tussen kinderen door differentiatie in 
werkvormen en onderwijsaanbod. 

  

Visie op opbrengsten van het onderwijs 
 
De opbrengsten van ons onderwijs richten zich op de totale ontwikkeling van het kind. 

• Kinderen hebben een goede beheersing van de basisvaardigheden lezen, spellen, schrijven 
en rekenen. 

• Kinderen leren onderzoeken aan de hand van vragen en problemen. Ze kunnen een aantal 
methodieken voor probleemoplossingen in zetten die ook bruikbaar zijn in nieuwe situaties en 
in buitenschoolse omstandigheden.  

• Kinderen leren om te gaan met zichzelf, de ander en het geloof. 

• Als school voldoen we aan de eisen van de inspectie en zorgen we voor een goede 
aansluiting op het vervolgonderwijs.  

 

 
 
Visie op maatschappelijke positionering 
 
De school is een onderdeel van de maatschappij. 

• Wij zijn ons bewust van onze eigen pedagogische verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We streven er naar om ons handelen af te 
stemmen op het belang van het kind.   

• In gesprek met ouders worden onderwijs-, en opvoedingsdoelen die we met het kind voor 
hebben, besproken. 

• De medezeggenschapsraad en ouderraad spelen een ondersteunende rol bij de dagelijkse 
inrichting en vormgeving van ons onderwijs. Op onze website is hierover meer informatie te 
vinden. 
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2.4 Schoolontwikkeling en resultaten onderwijs 
Onze schoolontwikkeling is gebaseerd op bewuste keuzes. Deze keuzes staan beschreven in ons 
vierjarig schoolplan, jaarplan en jaarverslag. Het vierjarig schoolplan is voor ons een planning- en 
kwaliteitsdocument, we leggen hiermee verantwoording af aan de ouders, bestuur en de overheid (de 
inspectie). In de schoolgids wordt elk schooljaar vermeld welke activiteiten het komend schooljaar in 
de school-ontwikkeling centraal staan. Ook worden de resultaten van het onderwijs vermeld in de 
vorm van de  uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs, speciale school voor basisonderwijs 
en speciaal onderwijs. 

 
3  De organisatie van ons onderwijs 
 

3.1 Groepen 
Ons onderwijs bestaat uit een jaarklassensysteem. We werken zoveel mogelijk met homogene 
jaargroepen. In de kleutergroepen kiezen we wel bewust voor heterogene groepen. Groep 1 en groep 
2 zitten bij elkaar zitten in groep 1/2 a en groep 1/2 b. Het komende schooljaar hebben we zeven 
groepen waarvan groep 6 , 7 en 8 gecombineerd zitten in een groep 6/7 en een groep 7/8. 
 Wanneer we spreken over de  onderbouw bedoelen we de groepen 1 en 2, middenbouw de groepen 
3, 4 en 5, en bovenbouw de groepen 6,7 en 8. Binnen de groepen wordt op verschillende niveaus 
gewerkt volgens het principe basisgroep, aandachtsgroep en plusgroep. Op bepaalde momenten 
wordt groepsdoorbroken gewerkt zoals met lezen, een viering of tijdens daltontijd. In het 
informatieboekje en op de website staat praktische informatie over de indeling van de groepen, de 
lestijden en roosters zoals voor gymnastiek.  
 

3.2 Onderwijsaanbod 
In de onderbouw werken wij meestal rondom een thema, waarin allerlei activiteiten worden verwerkt 
gericht op de brede ontwikkeling van het kind. Veel thema`s liggen vast, zoals de seizoenen, feesten 
e.d., maar andere thema`s worden per periode bepaald. Binnen de thema`s komen taalactiviteiten, 
werken met ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten en expressie-activiteiten aanbod.  
Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de methode 
Kleuterplein. Deze werkwijze wijkt enigszins af van de 
manier van lesgeven in de groepen 3 t/m 8 waar het 
onderwijsaanbod meer per vakgebied wordt aangeboden. 
De activiteiten in de onderbouw zijn voorbereidend voor 
het leren lezen, schrijven en rekenen in de volgende 
leerjaren. Om de continuïteit en doorgaande lijnen in het 
onderwijsaanbod te waarborgen zetten we moderne 
methoden en materialen in. Hiermee voldoen we aan de 
kerndoelen van het basisonderwijs. In onderstaand 
schema staan de meeste methoden en materialen 
vermeld die we inzetten voor ons onderwijsaanbod. Voor 
een uitgebreide beschrijving verwijzen we naar ons 

schoolplan 2015-2019.    

 

 Vakgebied Methode 
Voorbereidend lezen en rekenen Kleuterplein 
 Aanvankelijk lezen 
 Voortgezet technisch lezen  

Lijn 3 
Estafette 

 Begrijpend lezen Tekst verwerken 
 Taal waaronder spelling  Taal Actief groep 4-8   
 Rekenen en wiskunde Wereld in Getallen 
 Schrijven Pennenstreken  
 Engels Take it Easy groep1-8 
 Verkeer  Klaar over  
 Aardrijkskunde Wijzer! Aardrijkskunde  
 Biologie en techniek Natuniek 
 Geschiedenis Brandaan 
 Godsdienst en geestelijke stromingen Trefwoord  
 Sociaal Emotionele vorming Kanjertraining 
 Bewegingsonderwijs-gymnastiek Basislessen bewegingsonderwijs  
 Muziek 1,2,3 zing 
 Creativiteit Uit de kunst  
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ICT 
De computers in de groepen worden ingezet bij alle vakgebieden, er is ook een computerhoek in de 
hal ingericht. Op school zijn extra en ondersteunende programma’s aanwezig met name voor lezen, 
spelling, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling. Alle lokalen beschikken over een digitaal 
schoolbord (Activbord of Touchscreenbord). De leerkrachten gebruiken het bord actief tijdens de 
lessen en kunnen ook via internet beeld- en geluidsmaterialen inzetten. Vanaf mei 2014 zijn we 
gestart met  tablets en werken we met Snappet. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een tablet die 
voornamelijk wordt gebruikt bij de verwerking van rekenen en spelling. In fases vervangen we de 
tablet voor een laptop. 
 
Huiswerk 
Ónze kinderen krijgen vanaf groep 6  beperkt huiswerk mee. Het huiswerk sluit aan bij de methoden  
en ouders worden van tevoren op de hoogte gesteld. In groep 8 staat het huiswerk in het teken van de 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
Sommige kinderen hebben meer oefening nodig en dan kan het zijn dat we ouders vragen thuis te 
oefenen met een programma (zie 4.3). 
 

3.3 Sociaal emotionele vorming 
In een veilige en betrouwbare omgeving kunnen kinderen optimaal groeien. We werken vanaf 
september 2012 in alle groepen met het programma van de Kanjertraining. Centraal in deze aanpak 
staat het op een goede manier met elkaar omgaan, je positief opstellen in de groep, weerbaar zijn en 
elkaar stimuleren tot goed gedrag. Ouders worden betrokken bij de Kanjertraining door 
informatieavonden en gesprekken. We hanteren binnen school een pestprotocol en kunnen advies 
vragen aan externen uit het Samenwerkingsverband wanneer dat nodig is. Sociaal en moreel 
competent gedrag draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen tot actief participerende burgers in de 
maatschappij. Om concreet vorm en inhoud te geven aan burgerschap zetten we praktische 
onderwijsmiddelen in met o.a. Trefwoord en thema’s uit de wereldoriëntatiemethoden. In de groep 
leren kinderen stap voor stap samen werken en samen leven.  

 
3.4 Muzikale en creatieve vorming 
Naast de cognitieve ontwikkeling willen we ook de muzikale en creatieve ontwikkeling van kinderen 
stimuleren.  In de onderbouw is muziek verweven in de thema’s. Thema liedjes worden gezongen, er 
wordt bewogen en plezier gemaakt. Ook worden instrumenten ingezet. 
Als leidraad voor het muziekonderwijs gebruiken we vanaf augustus 2017 in alle groepen de methode 
1,2,3 zing. In het kader van de muzieksubsidie doen we dit schooljaar ook mee met Klassenorkest 
voor de groepen 5 t/m 8. Kinderen leren een instrument bespelen en geven samen een uitvoering.  
Tijdens de creamiddagen kunnen  kinderen experimenteren met allerlei materialen (verf, papier, hout, 
lapjes, enz.) en wordt er gewerkt vanuit een thema. Kinderen leren hoe ze met gereedschappen  
omgaan en welke technieken ze kunnen toepassen. Soms doen we voor de creamiddagen een 
beroep op de hulp van ouders om te assisteren bij bepaalde technieken. 

 
3.5 Schoolzwemmen  
Naast de gymuren hebben de kinderen van groep 3 en 4 zwemles in het overdekte bad van ’De 
Beemd’. De kinderen die nog geen zwemdiploma`s hebben, krijgen gericht les zodat zij alsnog hun 
diploma`s kunnen behalen. De andere lessen zijn gericht op het uitbreiden en onderhouden van de 
zwemvaardigheden. Tijdens de zwemlessen is steeds een leerkracht aanwezig. De gemeente Lochem 
geeft geen subsidie meer voor het schoolzwemmen, zodat de kosten door de ouders worden betaald. 
De kosten waren afgelopen schooljaar 60 euro per kind. Wij vinden zwemmen belangrijk voor de 
lichamelijke ontwikkeling en blijven daarom schoolzwemmen in het schoolaanbod meenemen. De 
groepen lopen met de leerkrachten naar het zwembaden en voor extra begeleiding doen wij een 
beroep op ouderhulp. 

 
3.6 Onderwijskundige ontwikkelingen 
In 2015 zijn we teambreed gestart met de opleiding Daltononderwijs. De opleiding is april 2018 voor 
de meeste leerkrachten afgerond. Het komend schooljaar melden we ons aan voor een visitatie vanuit 
de Daltonvereniging.   
We werken in groep 4 t/m 7 voor het 6de jaar met de taalmethode TaalActief. In groep 8 wordt de 
methode voor het  5de jaar ingezet. Met deze taalmethode sluiten we aan bij de nieuwste 
ontwikkelingen rondom spelling en woordenschatonderwijs.  Voor de groepen 4 t/m 8 blijft de borging 
van de nieuwe begrijpend leesmethode Tekst verwerken een speerpunt.  
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We werken voor het 5de jaar met een aardrijkskunde methode Wijzer! Aardrijkskunde in de groep 5 - 8.  
De inzet van de tablets en het werken met Snappet wordt regelmatig geëvalueerd. 
In overleg met de mediacoach van de bibliotheek gaan we 
verder met de inrichting van de schoolbibliotheek en 
breiden we de activiteiten uit ten aanzien van 
boekpromotie en leesstimulering. 
Afgelopen drie schooljaren zijn we bezig geweest met het 
onderwerp meer-, en hoogbegaafdheid en de vertaalslag 
naar de praktijk. De inzet van een Plusklas zetten we 
voort, maar dan meer thematisch gericht en gekoppeld 
aan de inzet bij daltontijd.  
De scholing van de Kanjertraining is dit schooljaar gericht 
op licentie C. Enkele leerkrachten zijn nog niet 
gecertificeerd en volgen de scholing voor licentie A.  
Het werken met Parnassys (een systeem voor 
leerlingenadministratie en leerlingvolgsysteem) wordt 
verdiept. Met Parnassys kunnen we de cognitieve 
ontwikkeling van de leerlingen volgen op kind-, groep- en 
schoolniveau. We ontwikkelen ons verder in het 
opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken en 
krijgen daarbij praktische ondersteuning van het 
samenwerkingsverband in de vorm van een 
onderwijscoach. Ook richten we ons op het verder 
ontwikkelen van het ondersteuningsprofiel van de school.   

 
 

Hierbij gaat het om de mogelijkheden die we als school  hebben in ons aanbod voor kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften. 
Juli 2016 hebben we een muzieksubsidie gekregen voor drie jaar. We zijn met veel plezier gestart met 
de muziekmethode 1,2,3 zing. Afgelopen schooljaar hebben we het project klassenorkest uitgevoerd 
in samenwerking met Advendo. Komend schooljaar zetten we de samenwerking met Advendo voort.  

 
3.7 Uren onderwijs  
Het aantal uren onderwijs bedraagt minimaal 3520 uur voor de groepen 1 t/m 4 ( 4 x 880 uur) en 4000 
uur voor de groepen 5 t/m 8 (4 x 1000 uur). Er wordt gewerkt met een werkweek van 24.00 uur voor 
de groepen 1 t/m 4 en 26.00 uur voor de groepen 5 t/m 8. De pauze in de ochtend bedraagt een 
kwartier en de middagpauze een uur. De schooltijden staan evenals de vakanties en vrije dagen in het 
informatieboekje en op de website vermeld.   
 

3.8 Resultaten onderwijs  
In het tabel staat de uitstroom naar het voorgezet onderwijs (VO) over zes jaar weergegeven.  

 2012-
2013  
24 ll’n 

2013-
2014 
26 ll’n 

2014-
2015 
32 ll’n  

2015-
2016 
24 lln 

2016-
2017 
27 ll’n  

2017- 
   2018  
  24 ll’n 

2018-
2019 
16 ll’n 

VMBO 37,5 %    
9 

7,6%      
2 

12,5%         
4 

38% 
9 

15% 
4 

29% 
7 

12% 
2 

VMBO/HAVO  25 %       
6 

46,2%   
12 

40,6%       
13 

29% 
7 

48% 
13 

17% 
4 

30% 
5 

HAVO/VWO 29,1 %    
7 

38,6%   
10 

46,9%       
15 

25% 
6 

22% 
6 

42% 
10 

42%  
 7 

Gymnasium/ 
VWO 

8,3 %      
2 

7,6%       
2 

  0%   
  0 

8% 
2 

15% 
4 

12% 
3 

13% 
2 

     
Uitstroom speciaal onderwijs (SO) en speciale school voor basisonderwijs (SBO) staat in het volgende 
tabel  weergegeven.  

 2013-2014 
196 ll’n 

2014-2015 
187 ll’n 

2015-2016 
184 ll’n   

2016-2017 
178 ll’n 

2017-2018 
167ll’n 

2018-2019 
154 ll’n 

SO  0 %       0 0 %          0 0 %           0 0,6%       1    0%        0 0%          0 

SBO 1 %       2 0,5 %       1 1,1 %        2   0%          0  2,4.%      4 0%          0 
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4 De zorg voor kinderen 
 
4.1 Kennismaken met de school 
Onze website geeft veel informatie over de school. Op verzoek kunnen belangstellende ouders een 
informatiepakketje krijgen met o.a. een schoolgids en het informatieboekje. Ouders maken een 
afspraak voor een oriënterend gesprek met de directeur. In dit gesprek kunnen alle vragen over de 
school aan de orde komen en proberen wij een volledig beeld van de school te geven. Natuurlijk 
bekijken we samen de school. Zo is het voor ouders (en eventueel het kind) mogelijk om de sfeer te 
proeven van de school in bedrijf. Mocht tijdens de intake blijken dat het kind onderwijsondersteuning 
nodig heeft dan volgen we de procedure beschreven in paragraaf 4.5. 

Inschrijving 4-jarigen 

 
Aanmelding en inschrijving  
Als ouders (en kind) de keus voor onze school hebben gemaakt vullen ze een aanmeldingsformulier 
in. De ouders krijgen na de aanmelding een bevestiging van inschrijving. Ouders van kinderen die al 
een broertje of zusje op school hebben vullen in het jaar dat het kind vier wordt een inschrijfformulier 
in.  
 
Start  
Ongeveer drie weken voor de eerste schooldag legt de leerkracht contact met de ouders. Samen met 
de ouders worden afspraken gemaakt over de dagdelen waarop het kind kennis kan komen maken 
met de groep.  
In de maand december stromen er geen kinderen in. Het tijdstip wordt verschoven naar de eerste dag 
na de kerstvakantie. Ook in de laatste 3 weken voor de zomervakantie stromen geen kinderen in, dit 
moment wordt verschoven naar de eerste dag na de zomervakantie. Deze kinderen krijgen de 
mogelijkheid een ochtend en de doorschuifmiddag mee te draaien. Deze mogelijkheid geldt ook voor 
de kinderen die in de zomervakantie jarig zijn. Kinderen die binnen een periode van 2 weken na de 
zomervakantie 4 jaar worden kunnen meteen na de zomervakantie instromen. De leerkracht van 
groep 1/2 verzorgt de verdere intake en vraagt ouders een vragenformulier in te vullen. Zij geeft 
tevens informatie over allerlei praktische schoolzaken. Nieuwe ouders krijgen in de loop van het jaar 
een huisbezoek.  
Bij de start in groep 1 verwachten we dat het kind zindelijk is.   

 
Verhuizing 
Bij een aanmelding van een kind door een verhuizing hanteren we een standaardprocedure. Bij de 
intake vragen we naar gegevens over het kind om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen. Ook 
neemt de intern begeleider contact op met de oude school om een duidelijk beeld te krijgen. De oude 
school is verplicht om een onderwijskundig rapport te sturen naar de nieuwe school. 
 

Overige aanmeldingen 
Bij aanmelding anders dan verhuizing geldt 
een andere procedure. Na een 
oriëntatiegesprek met de ouders neemt de 
directeur contact op met de directeur van de 
basisschool waar het kind zit. In overleg 
neemt de intern begeleider contact op met de 
school om een duidelijk beeld te krijgen. Na 
de gesprekken worden de mogelijkheden van 
wel of geen plaatsing bekeken. In een 
gesprek worden ouders hiervan op de hoogte 
gesteld. 
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4.2 Rapportage  
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind en de groep worden door middel van 
observaties, vastgestelde toetsen en proefwerken de vorderingen door de leerkracht vastgelegd. De 
Cito-toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert vergeleken met het landelijke gemiddelde. 
De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Tijdens de 
contactavonden worden de toetsresultaten en de totale ontwikkeling van het kind besproken met de 
ouders. In het informatieboekje staat de planning weergegeven van de contactmiddagen/-avonden, de 
informatie avond en de uitgave van de rapporten.   
In groep 8 maken de kinderen de een eindtoets basisonderwijs. De toets is bedoeld als hulpmiddel om 
te komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs. Wij geven echter vóór het maken van de toets al 
een advies, gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande acht jaar. 
    

 
4.3 Extra mogelijkheden voor hulp 
Kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen worden in eerste instantie in de groep opgevangen. De 
leerkracht probeert binnen de mogelijkheden die er zijn de begeleiding af te stemmen op het kind. De 
leerkracht wordt daarin ondersteund door de intern begeleider. Dat kan betekenen dat een kind een 
aangepast leerprogramma krijgt of een speciale pedagogische aanpak. Uiteraard kunnen kinderen 
ook behoefte hebben aan een sneller programma, meer of moeilijker leerstof. Dergelijke 
aanpassingen worden eerst besproken met ouders.  
Sommige kinderen hebben meer oefening nodig en dan kan het zijn dat we ouders vragen thuis mee 
te oefenen met een programma. Hierover houden we altijd een gesprek en bekijken we na een 
bepaalde periode de resultaten. 
  

Intern Begeleider (IB-er) 
De intern begeleider heeft regelmatig gesprekken met de leerkrachten over de groep en/of individuele 
kinderen. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren en helpt bij het verder uitzoeken van de 
hulpvraag en stappen die ondernomen kunnen worden.  
Wanneer de extra ondersteuning niet de gewenste resultaten oplevert, wordt het kind besproken in het 
ondersteuningsteam (zie 4.6). Dit gebeurt altijd na overleg met de ouders. Tijdens de 
consultatiebesprekingen op school raadpleegt de intern begeleider (en leerkracht) de onderwijscoach 
vanuit het samenwerkingsverband over de specifieke problemen. 
 

 
4.4  Passend onderwijs  
Zorgplicht 
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht.  Of het kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school 
heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de reguliere basisschool. En als dat niet 
kan, dan op een andere basisschool,  in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.  
Altijd in samenspraak met de ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’  
Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de school 
hebben vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien 
voor het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar het kind is aangemeld de zorgplicht in.  
De procedure zorgplicht  is niet van toepassing indien op de school waar het kind is aangemeld geen 
plaatsruimte beschikbaar is en/of ouders de grondslag van de school niet respecteren.  
 

Samenwerkingsverband IJssel | Berkel 
Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van 
de 106 scholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel van de 
gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg)  samen in het 
samenwerkingsverband  IJssel I Berkel. Onze school maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. 
 

 
4.5 Aanmeldingsprocedure onderwijsarrangement 
In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat  beschreven welke ondersteuning we 
kunnen bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.  
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Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning is 
voor alle scholen, en dus voor alle kinderen, gelijk.  
Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken we een arrangement op maat. Deze extra 
ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel.  Voor 
aanvraag van een arrangement volgen we de procedure via het ondersteuningsteam (zie 4.6 ) 
    
Bij een oriëntatiegesprek van nieuwe ouders met een kind dat extra ondersteuning nodig heeft zal een 

uitgebreide ouderintake plaatsvinden. Mochten ouders het kind bij ons aanmelden dan zullen we 

informatie verzamelen over welke ondersteuning nodig is en het ondersteuningsteam inzetten (zie 

4.6). Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  Ook voor het opvragen van informatie over het kind 

bij andere instanties vragen we ouders om toestemming.  

Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met de ouders de afweging over wat 
het beste is voor het kind. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of het kind wordt toegelaten 
(eventueel met extra ondersteuning) of dat de school samen met de ouders  op zoek gaat naar een 
beter passende plek voor het kind op een andere school.   

 

 
4.6 Ondersteuningsteam  
Onze school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Ouders worden altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking. Aan 
het ondersteuningsteam nemen verder deel: 

- leerkracht 

- intern begeleider 

- onderwijscoach vanuit het samenwerkingsverband 

- gezinscoach vanuit jeugdhulp/Centrum voor Jeugd en Gezin 

Daarnaast kunnen ook partners op afroep deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld een 
orthopedagoog. 
In het ondersteuningsteam wordt besproken wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te behalen. 
Daarbij wordt ook gekeken naar andere factoren zoals de groep, de school en de thuissituatie. Mocht 
er extra ondersteuning nodig zijn dan wordt een arrangement op maat gemaakt. Dit arrangement 
wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Is een (tijdelijk) lesplaats 
in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek dan wordt een toelaatbaarheidsverklaring 
aan het samenwerkingsverband gevraagd. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft het kind recht 
op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.  

 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin CJG 
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is er 
voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. 
Ouders kunnen er terecht voor advies, 
begeleiding en hulp, vanaf het begin van de 
zwangerschap tot aan het moment dat een 
kind volwassen is. Ook jongeren zelf kunnen 
bij het CJG terecht, met vragen en/of hulp. 
Bijvoorbeeld of het nu gaat om voeding, 
gezondheid, ontwikkeling of gedrag.  
Binnen het CJG is op één plek verschillende 
deskundigheid van verschillende professionals 
te vinden. Het gaat om de orthopedagoog, de 
(school-)maatschappelijk werker, de jeugdarts 
en jeugdverpleegkundige en de 
jeugdhulpverlener. Op school is een folder 
CJG met contactgegevens (namen en 
adressen) aanwezig. Ook aan het prikbord bij 
de ingangen hangen vaak affiches van het 
CJG. 
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Onderzoeken voor kinderen op de basisschool 
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen worden kinderen 
onderzocht op de leeftijd van 5 en 6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente 
jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG.  
 

Schoolmaatschappelijk werk  
Schoolmaatschappelijk werk kan hulp bieden wanneer blijkt dat problemen van het kind samen 
hangen met de thuissituatie en leefomgeving. De schoolmaatschappelijk werker kan de ouders en 
school ondersteuning bieden bij de opvoedende en zorgende taak. De hulp van het 
schoolmaatschappelijk werk is gratis en maakt onderdeel van het CJG.  

 
4.7 Schorsing en verwijdering 
Bij ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school kan het bestuur een 
leerling schorsen. Dit kan pas na overleg met de leerling, de ouders, de directeur en de 
groepsleerkracht en geldt voor een beperkte periode. Een besluit van schorsing wordt schriftelijk 
meegedeeld.  
Verwijdering van een leerling, op basis van niet te tolereren gedrag van een leerling of diens 
ouders/verzorgers, kan slechts plaatsvinden nadat het bestuur de betrokken groepsleerkracht heeft 
gehoord. Verwijdering kan niet binnen 8 weken en het bestuur moet kunnen aantonen dat gedurende 
8 weken zonder succes is gezocht naar een andere school. Een en ander is volledig uitgewerkt in 
artikel 40 van Wet voor het Primair Onderwijs. 
  
 

5. Mensen in school  
 
5.1 De verschillende functies en taken 
De directeur geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op 
school. Belangrijke taken zijn met name het voeren van personeelsbeleid en het onderwijskundig 
leiderschap in de school. Bij afwezigheid van de directeur nemen de leerkrachten de taken over.  
 
De leerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de 
kinderen in de groep en zij zullen in de 
groepssituatie die zorg zoveel mogelijk inhoud 
geven. De meeste groepen hebben twee 
leerkrachten. Reden hiervoor zijn o.a  parttime 
werken, inzet LIO-er (leraar in opleiding), ADV dagen 
of inzet van ouderschapsverlof. In het 
informatieboekje staan de praktische zaken zoals de 
namen van de leerkrachten en de verdeling over de 
groepen. Naast de groepstaken heeft iedere 
leerkracht taken die het algemeen belang van de 
school dienen, zoals het zitting hebben in 
werkgroepen en het organiseren van activiteiten. Zo 
is er een ICT-er, stagecoördinator, techniek- en  
cultuurcoördinator.   
De intern begeleider (IB-er) is een functie en heeft haar taken in de leerlingenzorg. De vakleerkracht 
gymnastiek verzorgt voor bepaalde groepen het bewegingsonderwijs. Daarnaast biedt de  
onderwijsassistente ondersteuning bij onderwijsactiviteiten in de groep of het begeleiden van kleine 
groepjes leerlingen. De conciërge voert  onderhoudstaken uit en verzorgt een deel van de 
schoolomgeving.  
  

5.2 Wijze van vervanging 
Door ziekte of andere omstandigheden kan de school soms op korte termijn met een situatie 
geconfronteerd worden waarbij vervanging voor een groep nodig is. Via PON (Personeelscluster Oost 
Nederland) wordt vervanging geregeld. PON werkt met een vaste kern van deskundige invallers. De  
invalleerkracht wordt ingewerkt door de leerkrachten van de naast gelegen groepen en/of de directeur.  
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5.3 Stagiaires 
Elk jaar komt een aantal studenten ons team tijdelijk versterken. Ze werken onder begeleiding van de 
leerkrachten in de groep. De stagecoördinator coördineert de plaatsing van de studenten en begeleidt 
studenten volgens de afspraken van de leverende instanties.  
Tijdens de informatieavond en in de infokrant geven we aan welke studenten er de komende periode 
aanwezig zullen zijn.  
   

 
 
6 Ouders en school  
 
6.1 Ouderbetrokkenheid 
Een goed contact tussen school en ouders is onmisbaar voor het volgen en ondersteunen van de 
ontwikkeling van het kind. Naast de rapportages en contactmomenten zijn de dagelijkse contacten en 
het lezen van de (digitale) informatie van belang om op de hoogte te zijn van de schoolse gang van 
zaken. Bij vragen, twijfels of problemen verwachten we van ouders dat ze rechtstreeks contact met 
ons opnemen. Er is altijd een mogelijkheid voor een gesprek. Maak wel het liefst een afspraak dan 
kunnen we in rust een gesprek voeren. Voor dringende zaken kunt u gewoon langskomen, mailen of 
bellen.  
Aan het begin van elk schooljaar wordt er in de groep de ouderhulpvragenlijst uitgedeeld met het 
verzoek aan ouders om zich op te geven voor een activiteit/ activiteiten. Ook gaan er tussendoor via 
de mail regelmatig verzoeken uit voor ouderhulp. We waarderen de inzet van ouders bij het 
ondersteunen van ons onderwijs enorm.  

 

 
 
 
Oudergeledingen  
Zitting nemen in het bestuur van de Stichting voor Christelijk Basis Onderwijs (SCBO), de 
medezeggenschapsraad of de ouderraad is ook een mogelijkheid om als ouder actief bij de gang van 
zaken op en rond de school betrokken te zijn.  
 
 

6.2. Stichting SCBO en bestuur  
De Rank is één van de drie scholen die vallen onder de Stichting voor Christelijk Basisonderwijs 
Lochem-Laren. Hiervoor was het een vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Lochem-Laren deze is 
per 1 juni 2017 omgezet in een stichting. De vereniging was ontstaan in maart 1998 door een fusie 
van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Lochem en de Vereniging voor Christelijk 
Basisonderwijs Laren. Naast de Rank horen ook de Prins Willem- Alexander school uit Laren en de 
Prins Hendrik school uit Lochem tot de Stichting. Dagelijks dragen ze gezamenlijk zorg voor het 
onderwijs aan rond de 400 leerlingen.  
Het doel van onze Stichting is het in stand houden, bevorderen en verzorgen van kwalitatief goed 
Christelijk onderwijs in de gemeente Lochem. Het bestuur is belast met het besturen op hoofdlijnen 
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van de Stichting. In de besturingsvisie besturen op hoofdlijnen heeft het bestuur formeel het bevoegd 
gezag en is de dagelijkse leiding van de scholen in handen van de directeuren.  
 
6.3  Medezeggenschapsraad  MR  
De overheid heeft in De Wet op de medezeggenschapsraad het meedenken en adviseren in het 
onderwijs geregeld. Elke school heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit een aantal ouders 
en leerkrachten. De directeur van de school spreekt, namens het bevoegd gezag/ het bestuur met de 
MR. 
Op bestuursniveau richt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn aandacht op de 
diverse beleidsaangelegenheden die binnen het bestuur aan de orde zijn. Vanuit elke school nemen 
MR-leden zitting in de GMR.   
De MR en de GMR brengen gevraagde en ongevraagde adviezen uit aan het bestuur en/of directie. 
Naast deze adviezen heeft het bestuur of de directie ook wel eens instemming nodig van de MR of 
GMR. Dit gaat met name over belangrijke zaken die direct de ouders (kinderen) en/of personeelsleden 
aangaan. Op bepaalde gebieden is het zelfs zo dat de ouders instemmingsrecht hebben en 
personeelsleden adviesrecht en omgekeerd (zie hiervoor de reglementen). Voor namen van de MR-
leden zie het informatieboekje. 
 

6.4 Ouderraad OR 
De ouderraad (OR) helpt en ondersteunt bij de uitvoering van activiteiten binnen school. In de 
ouderraad zitten zeven ouders. Zij sturen werkgroepen of commissies aan om activiteiten te 
organiseren zoals Sint, Kerst, Pasen en de avondvierdaagse. Daarnaast organiseert de ouderraad 
jaarlijks een informatieve ouderavond. Voor deze avond wordt een gastspreker/spreekster 
uitgenodigd. De OR heeft een reglement waarin o.a. de taken en de samenstelling staan beschreven. 
Informatie over de ouderbijdrage is te vinden in het informatieboekje. Meer informatie over de OR is te 
vinden op onze website.  

 

 
 
6.5 Klachtenprocedure 
Het zou kunnen zijn, dat er klachten zijn over het onderwijs bij ons op school. Wanneer een klacht 

gericht is op het functioneren van een leerkracht, dan verwachten wij van de ouder dat er rechtstreeks 

contact met de leerkracht wordt opgenomen. Indien er na gesprekken geen oplossing is gevonden kan  

de ouder met de klacht terecht bij de directeur van de school.  
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Wanneer er klachten zijn die de totale 

schoolorganisatie betreffen dan neemt de ouder 

contact op met de directeur. Vervolgens kan de 

ouder terecht bij de MR van onze school. De MR 

is het officiële orgaan van elke school. Mocht er 

dan nog geen oplossing gevonden zijn en blijft 

de klacht bestaan, dan neemt de ouder contact 

op met het bestuur.  

In het informatieboekje zijn de namen en 

telefoonnummers van de interne en externe 

vertrouwenspersonen te vinden.  

Volgens wettelijk voorschrift beschikken alle 

besturen over een klachtenregeling. Een 

exemplaar van de klachtenregeling is op school 

ter inzage beschikbaar.  

 

 

6.6 Privacy  
In het kader van de nieuwe wet op de privacy hanteren wij afspraken die voortkomen uit deze wet.  
Informatie over het beleid van het bestuur inzake de wet op de privacy is op school te verkrijgen.    
Ouders krijgen aan het begin van dit schooljaar een verzoek om het formulier ‘publicatie foto’s en 
video’  te ondertekenen.   
 
Website  
Ouders en andere belangstellenden kunnen kennisnemen van actuele ontwikkelingen en activiteiten 
op onze school via onze website.  

 
6.7 Sponsoring  
Het bevoegd gezag heeft als beleid dat sponsoring niet mag leiden tot het aangaan van commerciële 
verplichtingen. Voorkomende sponsoring-activiteiten worden door het bevoegd gezag beoordeeld en 
voorgelegd aan de MR.  
 

 
6.8 Protocollen 
Voor veel zaken gelden afspraken en de meeste zijn vast gelegd in een protocol. Zo hebben we een 
hoofdluisprotocol en een pest- en gedragsprotocol. Ook hebben we een ontruimingsplan die we 
regelmatig toetsen aan de praktijk.   
 
 

6.9 Afspraken  
Jaarlijks wordt een informatieboekje uitgereikt aan de ouders. In het informatieboekje staan naast 
namen en adressen ook afspraken over: 

• Schooltijden 

• Vakanties en vrije dagen 

• Gymroosters en schoolzwemmen 

• Absentie en leerplicht 

• Gezondheid 

• Ouderbijdrage 

• Overblijven 

• Verzekeringen 

• Autovervoer 
  

In het informatieboekje is ook te vinden wanneer de informatieavond, oudergesprekken tijdens 
contactavonden en de algemene ouderavond plaatsvinden.  

 
 
6.10 Overblijven en kinderopvang  
 
Overblijven  
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School biedt de mogelijkheid tot betaald overblijven. De organisatie van het overblijven staat 
beschreven in het informatieboekje en op de website.   
 
Kinderopvang   
Binnen school is er per 1 september 2013 de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang. Er is ook 
een peuterspeelzaal aanwezig.  Alle voorzieningen worden aangeboden door de Avonturijn. Meer 
informatie is te vinden op hun website: www.avonturijn.nl.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7  Wetenswaardigheden 
 
De bovenstaande gegevens geven u op hoofdlijnen een beeld van de Rank. Maar er is natuurlijk nog 
veel meer. Zo vinden we het belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden deel te nemen aan allerlei 
culturele, maatschappelijke en sportieve evenementen. Een aantal evenementen organiseren we zelf 
en worden onder schooltijd gehouden, andere activiteiten worden door instanties buiten de school 
georganiseerd en vinden dan ook vaak na schooltijd plaats. Ook hebben we een aantal afspraken en 
voorzieningen om de opvang en begeleiding van de kinderen onder én voor- en na schooltijd zo 
optimaal mogelijk te laten verlopen. Om het opzoeken voor u te vergemakkelijken hebben we ze 
hieronder in alfabetische volgorde opgenomen: 
 

Algemeen project 
Eens per jaar (omstreeks mei) werken we, gedurende twee weken, in alle groepen aan hetzelfde 
thema. De kinderen verdiepen zich op hun niveau in het onderwerp dat een werkgroep heeft 
uitgezocht en voorbereid. Zo zijn we de laatste jaren o.a. bezig geweest met de onderwerpen 
gezondheid, beroepen en Olympische spelen. Het aardige van werken in projectvorm is dat er vooral 
aandacht is voor de samenhang tussen allerlei leergebieden. Bovendien is het heel leuk in alle 
groepen met hetzelfde onderwerp bezig te zijn. De kinderen maken tijdens het project allerlei 
werkstukken. Excursies passen hier ook uitstekend in. Meestal sluiten we het project af met een 
activiteit voor kinderen en ouders. Het project wordt gecombineerd met de REO-activiteit (zie 
verderop). 
  

Boekenweek 
Heel belangrijk vinden we dat kinderen boeken lezen. Dit stimuleren we op verschillende manieren. 
Tijdens de kinderboekenweek in oktober vieren we met de hele school de opening van de 
kinderboekenweek. De nieuwe kinderboeken die de school heeft aangeschaft, worden dan 
gepresenteerd. Tijdens de kinderboekenweek hebben we een voorleestheater waar kinderen elkaar  
voorlezen. Groep 3 bezoekt de bibliotheek en voor de groepen 7 en 8 komt een kinderboekenauteur 
iets vertellen over haar/zijn werk. 
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Culturele activiteiten 
De KVL (Kunstzinnige Vorming Lochem) 
organiseert jaarlijks voor alle groepen iets 
op het gebied van kunst: dans, toneel, 
poppenkast en muziek. We werken met 
een plan voor cultuureducatie.   

 

 
 
Excursies 
Soms gaan we er op uit om dingen te bekijken buiten de school. Vaak kan dit in het kader van het 
project, maar ook ter ondersteuning van de “gewone” lessen (bos, heemtuin, beek, ziekenhuis, 
bibliotheek, bedrijven, kerk en moskee, stadswandeling e.d.). 
  

Leerlingenraad 
In 2008 is de leerlingenraad ontstaan. In deze raad zitten leerlingen uit de bovenbouw, uit iedere 
groep twee en ook twee leerkrachten. Er wordt gesproken over allerlei zaken en er worden concrete 
voorstellen gedaan. Doel van de leerlingenraad is om de leerlingen meer te betrekken bij de gang van 
zaken op school. 

 
 
OPA 
OPA staat voor Oud Papier Actie. Onder het motto “alle kleine beetjes helpen” staat er 3 keer per jaar 
een container bij school, waarin de ouders hun oud papier kwijt kunnen. Van de opbrengsten worden 
jaarlijks boeken gekocht voor de schoolbibliotheek 
. 

Ouderbezoek 
Voor de kleutergroepen is de afspraak gemaakt dat ouders van nieuwe gezinnen thuis worden 
bezocht door een groepsleerkracht. Daarnaast nemen de groepsleerkrachten het initiatief tot 
ouderbezoek als zij dat nodig vinden. 
  

Ouderhulp 
Bij veel activiteiten in de school maken we gebruik van hulp van ouders. Veel activiteiten kunnen 
alleen dankzij die ouderhulp doorgang vinden. Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders zich 
via een formulier opgeven voor hulp bij diverse activiteiten in de groep of op school. Ook wordt 
tussendoor via de mail een beroep op ouders gedaan voor inzet bij een activiteit. 
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Politiek 
Groep 8 neemt een keer per jaar deel aan de scholierengemeenteraad. Afgevaardigden van politieke 
partijen uit Lochem proberen de kinderen de werking van de gemeenteraad uit te leggen en twee 
kinderen mogen dan echt zitting nemen in de scholierengemeenteraad, onder voorzitterschap van de 
burgemeester, om een aantal voorstellen met elkaar te bespreken. Het winnende voorstel wordt ook 
echt uitgevoerd. 
   

REO (Rank Evenementen Commissie) 
De REO is een werkgroep die bestaat uit ouders en leerkrachten. Elk jaar zorgt de REO voor een 
gezamenlijke activiteit voor kinderen én ouders. Gezelligheid staat hierbij voorop. Bovendien is het 
een aardige gelegenheid voor ouders om elkaar wat beter te leren kennen. Meestal wordt deze 
activiteit gekoppeld aan de projectweken en vormt zo vaak een spetterende afsluiting van een al even 
sprankelend project. 

 
R-factor 
Eén keer per jaar houden wij op een vrijdagmiddag de Rank-factor. Hieraan nemen alle kinderen van 
groep 8 deel. Zij komen als beroemdheden op schooljaar en verzorgen voor ons een schitterend 
optreden. Een jury bestaande uit kinderen en leerkrachten bepaalt wie de eerste prijs in ontvangst 
mag nemen.  
  

Rankorkest  
Kinderen die een muziekinstrument bespelen kunnen zich vanaf groep 5 opgeven voor het 
Rankorkest. Enige notenkennis is wel gewenst. Samen wordt er muziek gemaakt en kinderen oefenen 
ook thuis. Vorig jaar hebben we het Rankorkest uitgebreid met kinderen die graag zingen.  

 
Schoolreisjes en kamp 
Iedere groep gaat er een dagje (of meer) per jaar op uit. Er wordt steeds gezocht naar een leuke 
bestemming, passend bij de leeftijd van de kinderen. Groep 6 heeft elk jaar een project met als 
afsluiting een dag en nachtje kamp. De kinderen uit groep 8 sluiten hun basisschool af met een kamp 
waar in de loop van het schooljaar voor gespaard kan worden. 

  
Sportieve activiteiten 
In Lochem verschijnt er jaarlijks een sportkalender, waarop Lochemse sportclubs hun kindgerichte 
activiteiten melden. Als school nemen we meestal deel aan o.a.: avondvierdaagse (vanaf groep 3), 
schoolvoetbal (groep 5 t/m 8), dammen en schaken (6 t/m 8), handbal, volleybal en korfbal. 
Ons motto hierbij is vooral: meedoen. De goed gevulde prijzenkast in de hal verraadt echter de 
prettige bijkomstigheid dat meedoen ook kan resulteren in een mooie prijs. 
Voor de groepen 7 en 8 is er in juni een Lochemse sportdag die georganiseerd wordt door  Move ON. 
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Vieringen 
Wanneer er iets te vieren valt doen we dat met alle kinderen in de hal of de grote gymzaal. Bij alle 
vieringen worden de kinderen zoveel mogelijk actief betrokken. De onderwerpen voor die vieringen 
komen meestal voort uit de actualiteit: kinderboekenweek, seizoenen en uiteraard de kerkelijke 
feesten als kerst en Pasen. 
Uiteraard zijn er andere evenementen, zoals het feest van Sinterklaas, de verjaardagen van de 
kinderen en niet te vergeten die van de meesters en de juffen. 
  

Voorleeswedstrijd 
Een andere activiteit om het lezen bij kinderen te stimuleren, organiseren wij in november en februari. 
Dan houden we de jaarlijkse voorleeswedstrijden voor kinderen. De finales worden in het bijzijn van 
alle kinderen in de hal gehouden. Een jury bepaalt wie de wisselbeker wint en zich voor een jaar 
voorleeskampioen van De Rank mag noemen. De kampioenen van groep 7 en 8 gaan door voor de 
regionale en eventueel landelijke wedstrijden.  
 


