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Welkom

Van de directie
De maand december is al weer bijna voorbij en zo zijn we al weer op de
helft van het schooljaar. De tijd lijkt voorbij te vliegen.

Nieuw op school in groep
1/2A: Kai van Stappen
1/2B: Zoë Feenstra en Levi v.d. Pol
1/2C: Daan van Hoornaar, Fenna
van Leeuwenkamp en Benjamin
Krouwel

Aanmeldingen
Ouders gaan voor hun oudste/eerste
kind soms laat tot de oriëntatie op
een school over. Vanwege de
planning en de groepsindeling is het
van belang om op tijd in te schrijven.
Ken je iemand die zich nog op een
school moet orienteren, laat ze dit
dan weten!

De kerstperiode, het Kerstfeest is altijd een hele gezellige tijd. We
versieren ons huis met een kerstboom, sterren en kaarsen, leerlingen en
veel ouders zijn een paar dagen vrij, we eten lekker, we trekken mooie
kleren aan, en soms geven we elkaar zelfs cadeautjes. Het Kerstfeest lijkt
ook net op een verjaardag! Het is ook een verjaardag, de verjaardag van
Jezus! Het wordt al 2000 jaar gevierd,door miljoenen mensen en zo
hebben ook wij dit gisterenavond in de Grote kerk van Vianen mogen
vieren met een heel veel verschillende mensen, rondom de kaarsjes
aangestoken en binnengebracht door de leerlingen.
In de afgelopen periode hebben wij met de leerlingen de kerstverhalen
uit de bijbel gelezen en een beetje opnieuw met elkaar beleefd. Voor de
één is het niet meer dan een verhaal en voor de ander is het zijn geloof,
lichtpunt in de zekerheid dat de Schepper van hemel en aarde niet los zal
laten wat Zijn hand is begonnen. Hierover spreekt het volgende gedicht.
Geloven in iets met deze dagen
is om een lichtpuntje vragen
soms alleen, soms samen
de dagelijkse dingen beramen
Geloven in elkaar is fijn
als er geborgenheid mag zijn
dan ben je minder alleen
want je hebt geen hart van steen

Kalender
Januari
04 Einde kerstvakantie
10 Luizencontrole
15 Start Cito periode
16 Schoolsportdag gr 6 en 7
19 Schoolsportdag gr 3 t/m 5

Geloven in jezelf en weten
de toekomst nooit vergeten
altijd proberen positief te denken
en het goed aandacht te schenken

Geloven is voor elk mens
ieder heeft zijn eigen wens
probeer tenminste elke dag
een traan om te toveren tot een
glimlach
Dan ligt er, geloof het of niet
een toekomst in het verschiet
voor jou, voor mij
want ieder hoort erbij

De leerlingen op De Rank hebben onlangs een vragenlijst beantwoord
over veiligheid en welbevinden. Mooi te lezen dat de leerlingen zeggen
het goed te hebben op De Rank. Het gedicht zegt ‘iedereen hoort erbij’
en zo gaan we ook op De Rank verder in het nieuwe kalenderjaar.
Fijne, gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018 toegewenst!
Johan Alderden

Ouderbijdrage Schooljaar 2017-2018
De Rank vraagt van alle ouders een ouderbijdrage voor niet gesubsidieerde activiteiten zoals
sinterklaasviering, kerst- en paasfeest,sportdagen etc. Voor een schoolreis of schoolkamp vragen we van
u een bijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. Mogen we op u rekenen zodat alle kinderen mee kunnen
doen? De medezeggenschapsraad controleert jaarlijks de inkomsten en uitgaven van de bijdragen.
We verzoeken u uw bijdrage over te maken naar:
rekening NL 13 RABO 037.98.756.83 ten name van De Rank, Stg Fluenta
Wilt u de naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden.
De hoogte van de bijdrage is: voor het eerste kind uit een gezin op school € 27,=, voor het tweede kind
uit een gezin op school € 20,=, voor het derde kind uit een gezin op school € 16,=. Wanneer er meer dan
drie kinderen uit een gezin De Rank bezoeken, dan hoeft u alleen voor de eerste drie te betalen.

Sociale Veiligheid en Welbevinden
Wat is sociale veiligheid?
Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door
handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op
school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en
andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. Om te onderzoeken of leerlingen
zich op school veilig voelen en hoe zij hun leer- en leefklimaat beleven worden jaarlijks vragenlijsten
ingevuld. Het volledige rapport van deze vragelijst is bijgesloten. De Rank scoort ruim voldoende.
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Oudertevredenheid
Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel erg belangrijk. Een goede samenwerking tussen
school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind en hierdoor ook de leerprestaties. De
informatieverstrekking aan ouders en van ouders, deelname aan en ondersteuning bij activiteiten en de
dialoog en uitwisseling van gezichtspunten zorgen voor een hogere mate van ouderbetrokkenheid.
Iedere twee jaar meet onze school de tevredenheid onder alle ouders. We gebruiken hiervoor de digitale
vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). De respons op vragenlijst was helaas door 29% De
resultaten willen we graag met u en de MR bespreken op maandag 15 januari om 20.00 uur. We nodigen
u hiervoor van harte uit en vragen u zich hiervoor op te geven via het bijgesloten digitale antwoordbriefje.
Naar aanleiding van de uitkomsten maakt de school een plan.
87,1 % van de respondenten geeft de school het eindecijfer een 3 of een 4.

Kwaliteit van De School - Opbrengsten
Kwaliteit school
Veel ouders zien de gemiddelde Cito-eindscore van een basisschool als graadmeter voor de kwaliteit van
het onderwijs op die school. Scholen reageren hier op. Zij zoeken naar manieren om de gemiddelde Citoeindscore omhoog te krijgen. Veel scholen geven aan dat de kwaliteit van het onderwijs niet op deze
manier te meten is, en dat scholen niet op deze manier vergeleken kunnen worden. Ook de
belangenbehartiger van schoolbesturen in het primair onderwijs, de PO-Raad, geeft aan dat een
dergelijke vergelijking oneerlijk is. De scores zeggen niets over hoeveel winst er is behaald, over hoeveel
de school heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een kind. Per school verschilt het hoe ontwikkeld
leerlingen binnenkomen. Hierbij speelt de sociaal-economische achtergrond van kinderen een rol. Citoeindscores geven geen antwoord op de vraag op welke school het beste les wordt gegeven.
De Rank maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem. Een leerlingvolgsysteem (LVS) geeft ons, maar ook
u als ouders, een beeld van de ontwikkeling. Toetsscores kunnen in het systeem worden ingevoerd. De
gegevens worden in het systeem omgezet in grafieken. Zo wordt al gauw zichtbaar of er vooruitgang
wordt geboekt. Hoe zijn de scores ten opzichte van vorige keer? Waar moet worden bijgestuurd? We
vragen u de rapporten na de kerstvakantie weer in te leveren op school zodat we het leerlingrapport
vanuit het LVS hier in februari aan kunnen toevoegen.

Project Little Scientist Building – leerlingen groep 7 te
gast in Göteborg/Zweden in januari
R
Zoals we u eerder informeerden participeren wij de komende jaren opnieuw in een Erasmusproject. Het
project staat in het teken van techniek en draagt de naam 'Little scientist building'. In dit project zijn we
niet alleen deelnemer, maar zijn we eveneens de projectleider. De deelnemene landen zijn: Zweden,
Duitsland, Italïe, Griekenland, Noord-Ierland, Roemenië, Litouwen en Nederland. Het project heeft een
looptijd van drie jaar en starten het project in het schooljaar 2017-2018 met groep 7. De eerste reis is
gepland in de week van 21 januari tot 28 januari en we gaan naar Göteborg in Zweden. In januari gaan
er vijf leerlingen mee, ze worden begeleid door de leerkrachten Paula, Nita en Ellen.
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Schoolbenodigdheden – etui graag aanvullen in de
kerstvakantie
Veel etuis zijn niet meer compleet. We hebben de afspraak met de
leerlingen: zorg ervoor dat je schoolspullen ALTIJD in orde zijn (dus
potlood op, gum kwijt, schaar zoek: meteen een andere meenemen van
huis). Helaas gebeurt dit niet vanzelf en wij vragen hier dan ook uw
aandacht voor en de ontbrekende spullen aan te vullen.
Wat was het ook al weer
groep 3 t/m 8 een etui of pennenzakje dat in het laatje past met hierin
* een schaar, plakstift, potlood, gum (geen kneedgum), kleurpotloden
en evt. stiften
* een puntenslijper met hieraan een vast bakje voor slijpsel, ook voor
driehoekig potlood

Fijne kerstdagen en een
Voorspoedig 2018!
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