Van alles wat
De verschillende feesten en de vakantie zijn alweer voorbij en we zijn gestart met de
tweede periode van ons schooljaar.
Op maandag 14 januari hebben wij bezoek gehad van de inspectie van het onderwijs.
Wij vonden het heel fijn dat zij zeer tevreden was over de ontwikkelingen binnen De
Rank, daar zijn we trots op. Wij denken dat we de afgelopen jaren goede stappen
hebben genomen.
Portfoliogesprekken
Binnenkort gaan de portfoliogesprekken weer starten . Dit keer worden de afspraken
via SchouderCom gemaakt. Als het nog niet lukt om dit platform te gebruiken horen
we het natuurlijk graag en kunnen wij helpen.
We krijgen als school wel eens de vraag waarom de meeste portfolio
gespreksmomenten 's middags zijn. Hier hebben wij als school heel bewust voor
gekozen omdat het een gesprek is met en door het kind. Het kind staat hierin centraal
en speelt de allerbelangrijkste rol. Avonden vinden wij hiervoor, zeker voor leerlingen
uit de onder en middenbouw, niet geschikt. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen wel
1 dag te plannen waarop ook aan het begin van de avond gespreksmomenten zijn
omdat wij ook begrijpen dat u het als ouder belangrijk vindt om beiden bij het gesprek
aanwezig te zijn en het voor een enkele ouder echt onmogelijk is om eenmalig eerder
thuis te zijn. Verder verwachten wij dat, als u het belangrijk vindt hierbij te zijn voor uw
kind, u wel een eenmalige uitzondering kunt maken.
Wij willen wij nogmaals benadrukken dat de portfoliogesprekken er zijn zodat de
kinderen zelf kunnen vertellen wat ze allemaal doen op school, 15 minuten is daarbij al
krap. Als u over andere zaken wilt praten met de leerkracht, dan kunt u een aparte
afspraak maken.

Klankbordgroep en afspr aken eten
We hebben afgelopen week weer een bijeenkomst gehad van de klankbordgroep.
Daar bleek dat sommigen niet meer wisten welke afspraken er zijn voor ons beleid op
school over het eten.
Ik zet deze afspraken daarom weer even op een rijtje:
➔ Tussen de middag wordt er een gezonde lunch genuttigd (geen snoep, cake,
frisdrank, etc.).
➔ Een kind mag altijd een flesje water bij zijn tafel hebben en mag deze onbeperkt
bijvullen.

➔ Traktaties proberen wij klein en niet te calorierijk te houden. Voorbeelden van
gezonde en kleine traktaties kunt u vinden op www.gezondtrakteren.nl en op
www.eetgroente.nl. Als u de leerkrachten wilt trakteren zien wij graag een
gezonde, kleine traktatie.
➔ Elke groep heeft minimaal drie lessen omtrent gezonde voeding per schooljaar.
Vanaf groep 5 wordt ook deelgenomen aan ‘de week van de pauzehap’.
Wanneer uw kind een ‘ongezonde’ lunch of pauzehap mee heeft, wordt u
hiervan op de hoogte gesteld.
➔ U kunt altijd bij uw groepsleerkracht terecht voor specifieke afspraken of
vragen. Voor een compleet beeld van het beleid, kunt u terecht op onze website
bij informatie en dan ‘gezonde school’.
➔ Kinderen, die niet op tijd klaar zijn met eten mogen het altijd mee naar buiten
nemen. We hoorden dat u soms denkt dat er niet voldoende tijd is voor het
eten. Als u dit bij de leerkracht aangeeft kunnen wij kijken of er iets aan gedaan
moet worden. Wij denken echter wel dat vooral in de bovenbouw het ook
“eigenaarschap” is van onze leerlingen zelf om dit aan te geven.

Brengen van de leerlingen b
 innen de school
Wij vinden het belangrijk dat we op tijd met de lessen kunnen beginnen. Onze
schooldeur gaat om tien minuten voor half negen open en de lessen starten echt om
half negen. De leerkracht is er dan voor de leerlingen. Als u als ouder een praatje wil
maken of een vraag heeft willen wij u nogmaals vragen om dit na schooltijd of op
afspraak te doen. In de bovenbouw kunnen de leerlingen zelf binnen komen en
denken wij dat zij daarvoor niet meer de begeleiding van de ouders nodig hebben. Dit
gebeurt namelijk ook niet bij het voortgezet onderwijs. Wij vragen daarom of u als
ouder zich aan deze afspraken wilt houden. Ook hier starten de leerlingen om half
negen direct met werktijd. Zij gaan direct aan de slag met hun eigen doelen.
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Vanuit de MR:

Allereerst stellen wij jullie graag voor aan ons nieuwe MR-lid:
Ik ben Stephanie de Jong, samen met mijn man Sander de Jong heb ik twee kinderen;
Aimee (7) en Benjamin (4), die allebei met veel plezier naar De Rank gaan. Sinds
december 2018 ben ik onderdeel van de medezeggenschapsraad bij De Rank.
In mijn werk bij een juridische uitgeverij houd ik mij met veel plezier bezig met het
bedenken van nieuwe websites, of nieuwe onderdelen op een site. Samen met mijn
team zorg ik daarna dat de ideeën werkelijkheid worden gemaakt. Dat lukt alleen door
veel te luisteren naar onze klanten en mijn collega’s, en dan de juiste vragen te stellen.
In de MR hoop ik een zelfde soort bijdrage te doen. Wanneer wij als MR de juiste
vragen stellen over het beleid, meedenken en misschien ook nieuwe ideeën
aandragen, kunnen we De Rank helpen om een nóg betere plek te worden, waar onze
kinderen zich allemaal thuis voelen en straks met een goede basis naar de volgende
stap in hun opleiding gaan.

Afscheid:
Jacqueline van Aalst zal per februari de MR verlaten. We willen Jacqueline alvast heel
erg bedanken voor al haar inzet de afgelopen jaren in de MR.
En verder…
Afgelopen vergadering (6 december) sloot Els het eerste deel aan en hebben wij een
aantal punten besproken. Onder andere: de schoonmaak, communicatie, de
combinatiegroepen en een tussenevaluatie van de vrije vrijdagmiddag. Voor meer
informatie kunt u de notulen op de site bekijken. De notulen van 6 december komen er
op na onze volgende vergadering, dit zal zijn op 29 januari.
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