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Welkom

Nieuw op school in groep
Avantika Mahabier, Owen van
Dopperen, Dre van Bilsem
Finn Stijsiger, Beran Yalcin
Sem Aardema, Julyan Gerritsen
Noah Hobelman, Bram de Groot

Van de directie
Vreemd om voor de laatste keer onder dit kopje iets te mogen schrijven.
Maar vandaag was echt mijn laatste dag op De Rank. Het team en de
leerlingen hebben mij gisteren enorm verrast met een lunch en met een
dans van de leerlingen op het schoolplein. Een tafel stond gedekt op het
podium en tot mijn verrassing waren ook mijn vrouw Wilma en mijn drie
kinderen Sudha, Jade en Mei-Lin van de partij. Ik wist werkelijk van
niets.

Afscheid
Milan van Essen

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!

Kalender
Juli
22 Start vakantie
Aug
29 Einde vakantie
Sept
02 Welkom ouders met koffie in de
hal (8.30 uur)
01 Informatieavond 19.30 tot
19.00 uur
18-19 Schoolfotograaf

Alle groepen op het plein en nog één keer door de ‘haag’ van leerlingen

Ik kijk terug op 7 mooie jaren op De Rank. In de bijbel is het getal 7 het
getal van de volheid. Niet dat het voor mij vol was, maar in het voorjaar
viel mijn oog op de vacature van CBS Het Braambos in Hoofddorp en dat
kon ik niet aan mij voorbij laten gaan. Een prachtige school en lekker
dichtbij. Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn, maar deze nieuwe
uitdaging geeft mij ook nieuwe energie. Lief en leed is er de afgelopen
jaren voorbij gekomen. Soms schoten ook daarbij woorden te kort.
Het werken op een open christelijke school vind ik mooi. We lezen de
verhalen uit de Bijbel en we proberen de christelijke normen en waarden
als team voor te leven. Elk kind is van harte welkom op De Rank en mag
zelf zijn vragen stellen.

Vragen hebben we allemaal en dat mag. Antwoorden hebben we vaak niet, ik ben dankbaar en er van
overtuigd dat niet wij maar Hij, onze schepper van hemel en aarde, alles maar dan ook alles in Zijn
Hand heeft. In dat vertrouwen laat ik De Rank achter aan mijn opvolger Lisette Kaiser en het team en
ga ik mijn nieuwe uitdaging tegemoet. U en uw kinderen wens ik van harte Gods Zegen toe.
Dit schooljaar nemen we ook afscheid van Sara Yerli en Riemke Brouwer. Ik wil Sara hartelijk bedanken voor
haar inzet. Het team zal je missen, we wensen je veel succes toe in je nieuwe baan. Sara schrijft in deze
Flits nog een persoonlijk stukje. Ook van Riemke nemen we afscheid, dankjewel voor je inzet in de
startgroep. Voor Riemke was het elke dag een hele reis vanuit het ‘verre’ Noorden. Ook jou wensen we een
mooie toekomst.
Na de woorden van afscheid verwelkomt De Rank in het nieuwe schooljaar vier nieuwe leerkrachten: Anja
Baltus, Laura Hemink, Karin Tibben en Esther van der Greef. In de eerste Flits van het nieuwe schooljaar
zullen zij zich voorstellen.
Tot zover. Namens het gehele team wens ik u allen een fijne vakantie toe. Rust lekker uit! Hartelijke groet,
Johan Alderden

Afscheid van Sara Yerli
Beste ouders/ verzorgers,
Zoals eerder gemeld, ga ik De Rank en Fluenta verlaten. Als eerstejaars student kwam ik binnen, studeerde
bij Corina af en bleef werken op De Rank. Ik heb mogen leren, groeien en ben geworden tot de leerkracht
die ik nu ben. Daar ben ik zo dankbaar voor! De stap naar een andere, nieuwe school zie ik als een mooi
vervolg. Een nieuwe werkomgeving waar ik verder kan en mag ontwikkelen. Daarom neem ik, met pijn in
mijn hart, afscheid van De Rank, het team, de leerlingen en van u. Ik wens u en uw kind(eren) een fijne
vakantie toe.
Hartelijke groet, Sara Yerli

Leesbingo

Wát is er veel gelezen dit schooljaar! We zijn dan ook heel trots op onze goedlopende bibliotheek! De
zomervakantie staat voor de deur en is een tijd van heerlijk ontspannen. Daar hoort natuurlijk een leuk
boek/tijdschrift bij! Alle kinderen (groep 1 t/m 7) krijgen een LEESBINGO kaart mee naar huis. Iedere keer
als er “ergens” (voor) gelezen is, mag er een kruisje worden gezet door het plaatje/tekst. Het doel is zoveel
mogelijk leesmomentjes te vinden en er dus ook veel kruisjes worden verzameld. Tip: vakantiebieb.nl De
eerste dag na de vakantie mogen de kinderen hun ingevulde kaart inleveren bij hun leerkracht én een
grappige foto van één van de leesmomenten. Zo versieren we de school met foto’s aan het begin van het
nieuwe schooljaar. Wij wensen jullie een heerlijke zomer toe met heel veel leesplezier!
Zonnige groeten van het team van De Rank

Erasmusproject Little Scientist
Vandaag was het de laatste dag dat de leerlingen zich mochten opgeven voor de Erasmusreizen in het derde
en laatste jaar van ons project Little Scientist. Totaal hebben we 19 aanmeldingen ontvangen waarvan 2
leerlingen al eerder mee op reis zijn geweest, die twee parkeren we even. De leerlingen waarvan de ouders
gastgezin geweest zijn in mei hebben voorrang. Voor nu kunnen we zeggen dat alle 17 leerlingen mee
mogen. Het zijn drie reizen in het aankomende schooljaar. De keuze naar welk land is willekeurig. De eerste
reis is naar Litouwen in week 41. De leerlingen die deze reis meegaan zijn Vera, Iris, Kate en Louise van Dijk
uit beide groepen 7. De begeleidende leerkrachten zijn Jonathan Escolar en Paula de Vlaming. Neem eens
een kijkje op ons intranet van het project Little Scientist. Ga hiervoor naar onze website, klik hiervoor op het
Erasmusblokje en log in met erasmusnl@rankvianen.nl met wachtwoord Welcome 2018
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Resultaten vragenlijsten ouders en kinderen
Monitoring sociale veiligheid leerlingen
Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich
veilig voelen op school. Deze vragenlijst hebben we afgenomen in de periode van 26 maart t/m 15 juli j.l. in
de groepen 5 t/m 8. De norm is door de school ingesteld op 3,0. We gaan ervan uit, dat een verschil van
meer dan 0,5 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,5
scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,0 scoort.
Veiligheidsbeleving

Het optreden van de leraar

De opstelling van de leerling

Welbevinden

Fysieke veiligheid
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Sociale veiligheid

Psychische veiligheid

Materiële zaken

Cijfers
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 8,6
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 8,6
Tevredenheid ouders en leerlingen
Naast de vragenlijst veiligheid en welbevinden hebben we ook de tevredenheid ouders en leerlingen
afgenomen.
Rubriek
Sociale Veiligheid
Incidenten
Acties
Kwaliteitszorg
Aanbod
Tijd
Pedagogisch Handelen
Didactisch Handelen
Afstemming
Actieve en zelfstandige rol
van de leerlingen
Schoolklimaat
Zorg en Begeleiding
Opbrengsten
Kindplan
Eindcijfer

Score Leerlingen
Zie uitkomsten hierboven
Zie uitkomsten hierboven
3,05
3,35
3,22
3,55
3,32

(71,7%
(83,1%
(81,3%
(91,8%
(83,8%

scoort
scoort
scoort
scoort
scoort

3
3
3
3
3

of
of
of
of
of

4)
4)
4)
4)
4)

3,39 (85,8% scoort 3 of 4)
3,46 (91,8% scoort 3 of 4)
3.21 (70,5% scoort 3 of 4)
3,59 (96,6% scoort 3 of 4)

Score Ouders
3,26 (83,1% scoort
2,98 (58,9% scoort
3,03 (61,7% scoort
2,48 (47,5% scoort
3,22 (88,1% scoort
3,18 (75,4% scoort
3,34 (90,3% scoort
3,19 (78,8% scoort
3,33 (86,5% scoort
3,21 (84,0% scoort

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)

3,00
2,88
2,77
2,88

3
3
3
3

of
of
of
of

4)
4)
4)
4)

(73,8%
(50,9%
(43,3%
(56,7%

scoort
scoort
scoort
scoort
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Toelichting
De vragenlijst ouders is afgenomen in de maand mei. De herinnering mocht het aantal respondenten
(14%) helaas niet verhogen, derhalve zijn de resultaten van de tevredenheidsvragenlijst ouders niet
betrouwbaar. N.a.v. het tevredenheidsonderzoek in 2017 was nu de mogelijkheid geboden om
opmerkingen te plaatsen per rubriek. Een terugkerende opmerking was de gesprekkencyclus, ook het
team was hier achteraf niet tevreden over. In het nieuwe jaarrooster hebben wij dit meegenomen.
Weet dat de deur bij de directie altijd openstaat voor eventuele vragen. De lijntjes kunnen kort zijn en we
geven graag antwoord op uw vragen. Wacht hiervoor niet tot een volgende vragenlijst.
Binnen het team en MR hebben wij de uitkomsten van de vragenlijsten besproken, deze worden
meegenomen in de ontwikkeling van de school.

Schoolbenodigdheden
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op de eerste schooldag de volgende
spullen meeneemt:
groep 3 t/m 8 een etui of pennenzakje dat in het laatje past met hierin
* een schaar, lijmstift, potlood, gum (geen kneedgum), kleurpotloden
(de school verstrekt alleen kleurpotloden aan de leerlingen van groep 3)
en evt. Stiften
* een puntenslijper met hieraan een vast bakje voor slijpsel, ook voor
driehoekig potlood
* een bewaarmap A4 met elastiek voor papieren
groep 5, 6, 7, 8
* de Stabilo (in groep 4 van school gekregen), een multomap 4 rings
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).

Team sportservice gaat door in de zomer
Kom spelen op de Voorstraat (aan de kant van de Grote Kerk) op woensdag van 10.30 tot 12.30 uur op
24 en 31 juli en 7,14,221 en 28 augustus. Je hoeft je vooraf niet aan te melden.

Fijne vakantie!
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