Praktische zaken
A

Afscheid van de basisschool

Wanneer de kinderen in groep 8 zijn aangemeld voor een school voor voortgezet onderwijs, wordt langzaam maar zeker
toegewerkt naar het afscheid van de basisschool. Met de hele groep wordt een musical ingestudeerd en opgevoerd. Een
andere activiteit die wij organiseren ter afsluiting van de basisschoolperiode is een schoolkamp voor groep 8. Met de hele
groep gaan we drie dagen op kamp. Tenslotte is er een afscheidsavond voor de kinderen en ouders van groep 8 waarbij het
schoolteam aanwezig is.

B

Buitenschoolse activiteiten

De kinderen van De Rank doen aan diverse sportevenementen mee, te weten: dammen, voetbal en korfbal. Deze worden
georganiseerd door plaatselijke sportverenigingen, met het doel de kinderen op een leuke manier met de sport kennis te
laten maken. Voor de begeleiding van de teams doen we een beroep op de ouders.

Bibliotheek
In onze school zijn er twee centraal gelegen bibliotheken die met behulp van ouders worden onderhouden. Met het doel om
de leesbeleving van kinderen te stimuleren, kunnen zij wekelijks hier een boek komen uitkiezen.

C

Creatieve activiteiten

De hulp van ouders wordt dikwijls ingeschakeld om kinderen in kleine groepjes deel te laten nemen aan allerlei activiteiten. Te
denken valt aan knutselen, muziekinstrumenten maken, koken, toneel enz.

D

Diensten Kerk en school

Een enkele keer wordt er een gezinsdienst georganiseerd. De thema’s van deze diensten worden in samenwerking met de
predikant voorbereid. Op school wordt er vervolgens aan gewerkt, zodat in de dienst voor de kinderen sprake is van een stuk
herkenbaarheid. De ouders en kinderen worden uitgenodigd om deze diensten bij te wonen. De kerkdiensten worden
gehouden in de Advents- of de Maranathakerk.
Dieren
Vanwege veiligheid en allergieën zijn dieren in de school alleen welkom na overleg.

E

Eten en drinken

De kinderen mogen van thuis iets te eten en drinken meenemen voor in de pauze. Wilt u bij voorkeur gezonde etenswaren
meegeven, maar niet te veel; het is een tussendoortje en geen maaltijd. Wilt u de spullen van de kinderen voorzien van naam?

E-mail
Het algemeen e-mailadres van de school is derank@scopescholen.nl. U kunt uw vragen ook per e-mail sturen.
Informatie, nieuwsbrieven en brieven aan ouders van bepaalde groepen worden altijd verstuurd via ons
administratiesysteem “ParnasSys”. Zorgt u ervoor dat wij over een actueel mailadres beschikken?

F

Fietsen

Kinderen die te ver van school af wonen om te komen lopen, mogen met de fiets komen. Wilt u er op toezien dat uw kind
alleen met de fiets naar school gaat als het echt nodig is; lopen is gezond. De fietsenberging is geen speelplaats. Op het plein
achter de school mogen kinderen zich niet op wielen voort bewegen (fietsen, steppen skeelers, skate- en waveboards).
Kinderen en ouders vragen we de doorgangen bij de toegang tot het plein vrij te houden voor komende en gaande mensen.
Voor schooltijd en in de pauze is er toezicht op het plein achter de school.
De school kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen aan gestalde fietsen.

Foto- en filmbeelden
U wordt als ouder gevraagd of u toestemming verleent om foto’s met uw kind op de website te plaatsen. De school publiceert
de foto’s en filmbeelden in een beveiligde internetomgeving.

G

Gegevens

Uw gegevens zijn in te zien via het ouderportaal in het leerlingadministratiesysteem "Parnassys" U wordt jaarlijks gevraagd
de gegevens te controleren op juistheid en een verzoek in te dienen om iets aan te passen aan de actualiteit.

Gevonden voorwerpen

Voor in de hal staat een kist met gevonden voorwerpen. Vaak blijven deze zaken lang liggen. Wanneer u iets mist komt u dan
eens kijken op school. Eens in de paar maanden wordt de kist geleegd. Wat niet is opgehaald gaat naar een
kledinginzamelingspunt.

Goede doelen
Wij hebben als school een adoptiekind in Haïti van de stichting Woord en Daad. Iedere maand staat dit kind in een groep
centraal en gaan zij hiervoor geld inzamelen. We zullen op een tweetal andere momenten in het jaar een ander project onder
de aandacht van de kinderen brengen. Zoals de schoenendoosactie, een project tijdens kerst enz.

Gymkleding
Voor het meedoen met de bewegingslessen is gymkleding verplicht. Sportschoenen (geen zwarte zolen) die niet buiten worden
gedragen, een sportbroekje en een T-shirt, of gympakje. Voor de kleuters graag gymschoenen zonder veters en op de gymdag
gemakkelijke kleding aan. In de gymschoenen graag de naam van uw kind! Wilt u de gymspullen van de kleuters bij voorkeur
in een linnen tasje (voorzien van naam) stoppen?

H

Hoofdluis

Regelmatig wordt op school hoofdluis geconstateerd. Ervaring heeft geleerd dat het meeste effect wordt bereikt wanneer
ouders actief worden betrokken bij het bestrijden van hoofdluis. De schoolraad zet een effectieve methode van
hoofdluisbestrijding in door de moeders van de luizenbrigade. Deze moeders controleren in de week na een vakantie van
minimaal een week alle kinderen van alle klassen. Wordt er bij een kind levende hoofdluis geconstateerd, dan worden de
ouders gevraagd om hun kind op te halen voor behandeling en ontvangt de groep een behandelingsbrief. Daarin staat hoe de
luis te lijf te gaan en wordt gevraagd uw kinderen dagelijks te controleren op hoofdluis. Ook wanneer er incidenteel hoofdluis
wordt geconstateerd komt de luizenbrigade in actie. Na een week wordt er in de klas(sen) waar luis is gevonden een her
controle gehouden. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid de luis de baas te blijven, vragen wij u ons z.s.m. in
kennis te stellen als u bij uw kind hoofdluis ontdekt.

I

Infectieziekten

GGD heeft een infectiewaaier opgesteld. Hierin zijn de meest voorkomende infectieziekten en de remedie ertegen
beschreven. Op de website van de school wordt daarnaar verwezen. Ook kunt u hierover informatie vragen bij de leerkracht.
De school vindt het van groot belang dat u vroegtijdig meldt wanneer er sprake is van een besmetting. Wilt u hiervan goede
nota nemen, want een aantal kinderen zijn zeer vatbaar.

J

Jeugdgezondheidszorg

GO! Voor Jeugd, Alphen Centrum
Voor alle vragen rondom opvoeding, gedrag van uw zoon/dochter en psychosociale hulpvragen kunt u contact
opnemen met GO! Voor jeugd, voorheen JGT. Aan de school is, vanuit Go! Voor Jeugd, een ambassadeur
verbonden. Onze ambassadeur is Barbara Perton, van het team Alphen Centrum. Voor advies/consultatie rondom
al deze vragen kunt u altijd bij de ambassadeur terecht.
De ambassadeur kijkt samen met u en/of uw kind, welke helpende hand zij kan bieden. Dit kan d.m.v. korte
trajecten (ong. 5 gesprekken). Wanneer er meer nodig is, kan zij collega's van GO! Voor Jeugd inschakelen voor
verdere coaching, ondersteuning of indien wenselijk onderzoek.
De IB-er weet wanneer de ambassadeur op school aanwezig is, zodat u bij haar langs kan binnenlopen. U kunt ook
rechtstreeks contact met haar opnemen via de mail; barbara.perton@govoorjeugd.nl of telefonisch; 06-20 35 14 05
(werkdagen ma, di en do).
Voor meer informatie kunt u terecht op www.govoorjeugd.nl.
Jeugdgezondheidzorg (CJG)
Voor alle vragen rondom preventieve gezondheid van gehoor, gezichtsvermogen, groei en motorische
ontwikkeling of over de gezonde lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind kunt contact
opnemen met de Jeugdgezondheidzorg (GGD). Hier kunt u ook terecht voor vragen over voeding, zindelijkheid,
hoofdluis, gedragsvragen, opvoeding en pesten. Vanuit de jeugdgezondheidzorg zijn er twee vaste
contactmomenten tijdens de basisschoolperiode, namelijk in groep 2 en in groep 7.
Vanuit de Jeugdgezondheidszorg (CJG Stadhuis) is een jeugdverpleegkundige aan onze school verbonden,
namelijk; Anky Willink. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via de mail; AWillink@ggdhm.nl of
telefonisch; 088-3084975 (werkdagen ma, di, wo, do)
Voor meer informatie kunt u terecht op www.cjgalphenaandenrijn.nl

*Bovengenoemde partijen werken nauw met elkaar samen voor het welzijn van uw kind. Zonder uw
toestemming wordt er geen inhoudelijke informatie gedeeld met derden/anderen.

K

Klachtenregeling

Medewerkers van SCOPE scholengroep doen hun uiterste best om zorgvuldig te zijn, maar helemaal uitsluiten dat er iets mis
gaat, kunnen we niet. Als zich dat dan voordoet is het voor u van belang om te weten, waar u met uw opmerking of uw klacht
terecht kunt. Daartoe heeft het bestuur een klachtenregeling vastgesteld. U kunt deze lezen op de website van de school.

M

Mobiele telefoons

Leerlingen mogen geen mobiele telefoon aan tijdens schooltijd. Als het nodig is kunt u altijd contact opnemen met de
school. Als een kind moet bellen mag hij altijd gebruik maken van de schooltelefoon.
Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor mobieltjes die kwijt raken, gestolen worden of beschadigd raken.
App-verkeer. Regelmatig zetten kinderen op de onderlinge app een bericht waarvan de inhoud kwetsend is voor een
medeleerling. Op school gekomen komen kinderen hierop terug. De leerkracht zal in gesprek gaan met de leerling en
ouders wanneer er zaken niet door de beugel kunnen.
Het is voor leerlingen niet nodig om een mobiele telefoon mee naar school te nemen. De school is bereikbaar om
belangrijke berichten aan uw kind door te geven.
De afspraak is dat de telefoon niet aanstaat en niet zichtbaar is in de school; d.w.z. in de tas of in de jaszak. Dat geldt ook
tijdens het overblijven. Bij overtreding van de afspraken zal de school de mobiele telefoon tijdelijk in beslag nemen en
kunnen de ouders en de leerling de telefoon weer ophalen en zullen de afspraken onder de aandacht worden gebracht.

N

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief verschijnt elke veertien dagen via de e-mail. U vindt er informatie in en nieuws van de schoolraad,
medezeggenschapsraad en de directie.
O
Ouderportaal Parnassys
Scholen houden de gegevens van leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Dat is in de wet zo geregeld. Onze school gebruikt
hiervoor het systeem van Parnassys. Het gaat om administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van leerlingen. In
het ouderportaal van Parnassys kunnen ouders de informatie over hun kind inzien. Wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de
hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. U heeft hiermee steeds een actueel overzicht van de vorderingen van uw kind.

P

Plakboeken

Twee maal per jaar kunt u het werk van uw kind uit de groepen 1/2 thuis bekijken. Aan het eind van groep 2 gaat het
plakboek definitief mee naar huis.

R

Rapporten

De kinderen krijgen 2 maal per jaar een rapport (januari en juni). Kleuters moeten minimaal drie maanden onderwijs
hebben- gehad voordat ze een rapport krijgen. Op onze website (www.derank.scopescholen.nl) onder het kopje informatie /
gespreksmogelijkheden vindt u een overzicht van de gespreksmomenten gedurende het schooljaar.

S

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Er wordt dan een groepsfoto gemaakt en een portretfoto. Wanneer u meerdere
kinderen op school heeft en u ze samen op de foto wilt, is dat mogelijk. Het fotograferen van de kinderen is vrijblijvend, u
bent dus niet verplicht de foto’s af te nemen.

Schoolkamp
De kinderen van de groepen 8 gaan op schoolkamp. De kosten van dit kamp worden apart in rekening gebracht en vallen niet
onder de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks worden de kosten berekend; deze zijn mede afhankelijk van de beschikbare
accommodatie. Rekent u op een bedrag rond de € 70,-. Er bestaat een mogelijkheid tot gespreide betaling. U kunt bij de
leerkracht aangeven indien u daar gebruik van wilt maken.

Schoolreizen

De groepen 1 tot en met 7 gaan jaarlijks aan het begin van het schooljaar op schoolreis. De schoolreiscommissie heeft
bepaald waar de reis naar toe gaat. Voor alle jaren staat de bestemming vast. De kosten van het schoolreisje worden apart in
rekening gebracht en vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage.
groepen 1/2
Groep 3
Groep 4
groep 5
groep 6 en 6-7
groep 7
groep 8

Ballorig
Plaswijckpark in Rotterdam
Linneaushof
Science centre in Delft (alleen in 2018)
Duinrell in Wassenaar.
Poldersporten
Kamp in Amerongen

Speelgoed
Op de laatste donderdagmorgen van de maand mogen de kleuters eigen speelgoed meenemen naar school. Wilt u er voor
zorgen dat de kinderen geen gevechtsspeelgoed meenemen of speelgoed dat zo klein is dat het gemakkelijk zoek raakt?

Sport- en spelmorgen
Jaarlijks organiseren we een sport- en spelmorgen voor de kinderen. Voor de kleuters houden we het bij de directe omgeving
van de school. Met de andere groepen gaan we op een ander moment naar een sportveld of zwembad. In de afgelopen twee
jaar zijn we bij de sportdag geholpen door studenten van het ID college. Voor de begeleiding en hulp bij de diverse
activiteiten doen we een beroep op veel ouders.

Steppen, skate- en waveboards
In verband met de veiligheid is het stallen van stepjes, skate- en waveboards in school niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn
opvouwbare stepjes, die onder de kapstok opgeborgen kunnen worden.

T

Typecursussen

Regelmatig krijgen we via school een aantal typecursussen aangeboden. Op de school kunt u informatie vragen van bijv.
Scheidegger, Pica. U kunt zelf bepalen of u uw kind voor zo’n cursus wilt opgeven.

V

Veiligheid

In de school is een veiligheidsplan ontwikkeld. Dit document biedt allerlei afspraken op het gebied van veiligheid. Een aantal
leerkrachten is belast met de uitvoering van de Bedrijfshulpverlening. Daarbij hoort o.a. dat we aan het begin van het
schooljaar met de kinderen bespreken welke veiligheidsvoorschriften op de schoolgelden en zullen er op enig moment
ontruimingsoefeningen plaats vinden.

Verjaardagen
De verjaardag van een kind is een belangrijke gebeurtenis. We besteden er op school aandacht aan en de kinderen mogen op
hun verjaardag trakteren in de groep. Ze mogen in de pauze ook bij leerkrachten langs. Wilt u aan de leerkracht doorgeven
als uw kind in verband met dieet of voedselallergie iets niet mag? De kinderen krijgen van school een grote kaart waarop de
namen van de leerkrachten worden geschreven. Ook de leerkrachten vieren hun eigen verjaardag met een feestelijke dag in
de groep. Op het mededelingenscherm in de centrale ruimte staat elke week een overzicht van de jarige kinderen.

Vervoer
U wordt gevraagd of u toestemming verleent om uw kind bij excursies met auto’s te mogen vervoeren. De school hanteert
daarbij de wettelijke regelingen over vervoer van kinderen. Ouders moeten een inzittendenverzekering hebben.

Vrijwilligers
Binnen de Rank is een aantal vrijwilligers werkzaam. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Zij zijn wekelijks op vaste dagen
aanwezig. Vanuit hun eigen expertise zetten zij zich in ter bevordering en verbetering van ons onderwijsaanbod. Extra
handen in de klas: Irma Bout, Anni Willemstein.

Vrijwillige ouderbijdrage
De schoolraad regelt de vrijwillige bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. De richtlijn voor de vrijwillige bijdrage wordt
door de medezeggenschapsraad vastgesteld. Afgelopen jaar was dat € 40,-. Aan het begin van het schooljaar ontvangen

ouders/verzorgers daarover bericht. Deze bijdrage helpt activiteiten en aanvullende materialen die niet uit de gewone
exploitatie van de school kunnen worden betaald, te bekostigen. Bijv. kerst- en paasvieringen, sinterklaasfeest,
sporttoernooien en verzekeringen. Het komt ten goede aan de kinderen.

W

Website: www.derank.scopescholen.nl

De website biedt actuele informatie, foto’s van activiteiten, een fotogalerij e.d. De school tracht de website goed te
onderhouden en actueel te houden. Uit veiligheidsoverwegingen worden gegevens van leerlingen niet aan foto’s gekoppeld.
De fotogalerij is afgeschermd met een wachtwoord dat regelmatig aan ouders wordt bekend gemaakt. Mocht u
aanbevelingen willen doen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wanneer u bezwaar heeft dat er een foto van uw kind op
de website staat, dient u dat kenbaar te maken aan de school. Wanneer u foto’s of films beschikbaar wilt stellen voor de
website van de school, dan kunt u deze aanleveren op een Cd-rom of USB-stick.

