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Voorwoord van de directie 

Een belangrijk deel van het leven van uw kind wordt doorgebracht op de basisschool. Het begin is 
bijzonder en spannend, voor uw kind en voor u als ouder. Het einde van de basisschool is ook van groot 
belang omdat er een fase wordt afgesloten en er een nieuw begin in de startblokken staat.   

De jaren er tussenin zijn minstens zo belangrijk en uniek. Elke dag zit vol momenten waarbij uw kind 
nieuwe ervaringen op doet. Als ouder(s) zoekt u een school waarvan u denkt dat die het meest geschikt 
is voor uw kind. Het onderwijs en de ondersteuning die wij uw kind bieden, kunt u voor een deel lezen in 
deze schoolgids. Naast de schoolgids is er een website waar actuele onderwerpen terug te lezen zijn. 
Tevens beschikt de school over een schoolplan waarin voor meerdere jaren staat beschreven welke 
richting ons onderwijs op gaat.   

Scholen verschillen in de manier van werken en de sfeer. Dat maakt het kiezen van een school niet 
eenvoudig. De directie en het team van De Ranonkel hebben deze schoolgids samengesteld om u te 
helpen bij het leren kennen van onze school, zodat u een gefundeerde schoolkeuze kunt maken.   

De Ranonkel is een buurtschool en straalt een welkome en open sfeer uit. De school heeft een sterke 
band met de wijk. De school staat dan ook letterlijk en figuurlijk in de wijk. In deze schoolgids spreken 
wij over ouders, ook als er sprake is van eenoudergezinnen of verzorgers. Waar ‘hij’ staat kan, indien 
van toepassing ook ‘zij’ gelezen worden. 

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of 
suggesties heeft, dan horen wij die graag. Wilt u uw kind op onze school aanmelden, dan kunt u een 
afspraak maken met de directie. Op onze website is ook het inschrijfformulier te vinden.

Voorwoord van het bestuur 

Beste ouders en verzorgers,   

De tijd op de basisschool is de tijd waarin kinderen stappen maken, soms klein en soms enorm, richting 
hun eigen toekomst. Het is een tijd waarin ontwikkeling centraal staat. Hun ontwikkeling. Dat gaat 
natuurlijk om het opbouwen van kennis en vaardigheden, maar het is ook de tijd waarin grote stappen 
worden gezet in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.   

Dit maakt dat de tijd op een van onze scholen een tijd is om nooit te vergeten.   

Binnen OPSPOOR geloven wij dat elk kind een eigen ontwikkelingscurve heeft. Wij gaan daarom altijd 
uit van de talenten van onze leerlingen en stimuleren hen actief mee te denken over en mee te doen 
aan het ontdekken en onderzoeken van deze talenten. Wij geloven in zelfredzaamheid en in de rol van 
kwalitatief hoogstaand onderwijs. Wij geloven erin dat we onze leerlingen moeten voorbereiden op de 
toekomst. Zij zijn tenslotte onze TOEKOMSTMAKERS.   

Daarom proberen wij onze blik zo ver als mogelijk in de toekomst te werpen. Maar de toekomst ligt nog 
open. Daarom maken we samen met al onze medewerkers die elke dag met gedrevenheid en groot 
enthousiasme in onze scholen actief zijn, samen met u en samen met uw kinderen deze toekomst.   

Dit doen wij met vertrouwen, vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in alle betrokkenen. Wij 
verbinden het heden en de toekomst, verbinden leerlingen en medewerkers, verbinden culturen, 
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meningen en opvattingen. En in alles wat we doen tonen we meesterschap door het zo goed mogelijk 
te doen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets vertrouwen, verbinden en meesterschap.   

Wij waarderen uw betrokkenheid bij en uw vertrouwen in OPSPOOR en in een van onze scholen. Wij 
kijken uit naar de toekomst. Dat doen we samen met uw kinderen, onze leerlingen, en samen met u.   

Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur  
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Contactgegevens

Openbare Basisschool De Ranonkel
Boterbloem 3
1441TT Purmerend

 0299435595
 http://www.obsranonkel.nl
 directie.ranonkel@opspoor.nl
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Mw. D. J. Ayi info@obsranonkel.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

178

2020-2021

Schoolbestuur

Stichting OPSPOOR
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 3.448
 http://www.opspoor.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs.

Kenmerken van de school

Meesterschap

VerbindenVertrouwen

Missie en visie

Onze missie: 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Het gegeven openbaar onderwijs gaat uit van de kwaliteiten 
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en mogelijkheden die de kinderen hebben. Dit gebeurt vanuit vertrouwen, verbinden en meesterschap. 
Openbaar staat voor; iedereen is welkom ongeacht de culturele achtergrond en-/of religie. Ook 
betekent openbaar het onderwijs inzetten ten behoeve van het  leren, spel en ontspanning. Dit gebeurt 
in een veilig, sociaal en open schoolklimaat waarbinnen de kinderen uitgedaagd worden om het 
maximale uit hun mogelijkheden te halen. Dit leidt tot zelfstandige kinderen die hun kwaliteiten 
(competenties) verder kunnen ontwikkelen en hier trots op zijn. De aanwezige nieuwsgierigheid bij alle 
kinderen wordt gestimuleerd zodat zij zich gehoord en gezien voelen.

Onze visie: 

De kinderen zijn welkom, ze voelen zich veilig en op hun gemak waardoor een klimaat ontstaat waarin 
alle kinderen de ruimte krijgen zich op hun eigen tempo te ontwikkelen. Niet elk kind hoeft dit op 
dezelfde manier te doen. Eigenheid is een kracht, respect hiervoor is een waarde, deze uiten is een 
kwaliteit.   Ons onderwijs (leren en spel) is gericht op de drie uitgangspunten; autonomie (ik kan het 
zelf), competentie (ik kan het) en relatie (ik hoor erbij). Daarnaast zijn er nog twee uitgangspunten die 
wij belangrijk achten; betrokkenheid en welbevinden. Betrokkenheid is de toestand waar kinderen zich 
in bevinden als ze op een intense manier ergens mee bezig zijn. Ze voelen zich gemotiveerd om met 
een activiteit bezig te zijn, halen hier voldoening uit en hebben de drang om meer te exploreren. 
Betrokkenheid bevindt zich tussen ‘al kunnen’ en ‘nog niet kunnen’. Welbevinden is de toestand waarbij 
de kinderen zich ‘lekker in hun vel’ voelen. Ze genieten, maken plezier en durven zichzelf te zijn. 
Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde en weerbaarheid.

Identiteit

Wij zijn een openbare school. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn een vast onderdeel van de dag. Wij 
vinden het belangrijk  dat onze leerlingen kennis maken met ontwikkelingen die in het nieuws ter 
sprake komen en -/of een vast onderdeel van onze gemeenschap zijn. Hierbij valt te denken aan feesten 
en partijen maar ook aan verkiezingen of zaken van ons koningshuis.

De diversiteit binnen onze samenleving verdient allemaal evenveel aandacht. Het geven van aandacht 
aan deze diversiteit zien wij als een normatieve plicht. Het bespreken van meningsvorming, het leren 
vragen stellen in plaats van direct oordelen komt dagelijks terug in ons onderwijs. Iedereen mag er zijn, 
iedereen mag een mening hebben. 

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we 
structureel en expliciet aandacht aan culturele- en geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie 
tussen de sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling 
sociale vaardigheden), actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen 
op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. 

Kinderen voelen zich welkom  en gaan met plezier naar school. De ouders zijn tevreden over de 
betrokkenheid van de leerkrachten, die goed en makkelijk benaderbaar zijn. Samen vormen de 
leerkrachten een hecht team, dat altijd klaar staat voor leerlingen, ouders en collega's.

Vormingsonderwijs bij ons op school

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo 
geregeld dat dit vormingsonderwijs op de openbare basisschool wordt gegeven als ouders daarom 
vragen. Het vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. 
Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven 
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kunnen ontwikkelen. Indien hier minimaal 7 leerlingen zich hier voor melden gaan wij de lessen 
verzorgen. Deze lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse 
lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten. Vormingslessen zijn niet 
verplicht. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen. 

Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl 

Mocht u hier interesse in hebben, kunt u dit bij de directie aangeven. 
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De groepen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd. Groep 1/2 is heterogeen opgebouwd. Hier zitten 
leerlingen varierend in de leeftijd 4 t/m 6 jaar. De groepen 3 t/m 5 zijn jaargroepen waarbinnen 
voornamelijk onderwijs binnen de betreffende jaargroep wordt aangeboden. Wanneer het tegemoet 
komt aan onderwijsbehoefte van een leerling kan een leerling een instructie volgen in een andere 
jaargroep. Hiermee wordt beoogd om nog beter te voldoen aan de individuele onderwijsbehoefte. Dit 
kan op elk kernvak van toepassing zijn indien dit een specifiek doel dient. 

Daarnaast vinden er ook groepsdoorbrekende activiteiten plaats op het gebied van lezen. Het 
zogenaamde tutorlezen waarbij een leerling die het technisch lezen goed beheerst een nog lerende 
leerling hierin mag begeleiden door samen hetzelfde boek te lezen. 

De vakleerkracht voor bewegingsonderwijs biedt alle groepen, 1 t/m 8, een inhoudelijk hoog 
kwalitatieve lichamelijke opvoeding. Alle groepen gymmen twee keer per week.

Tevens worden alle leerlingen elk jaar gescreend op hun motorische vaardigheden. Aan de hand van 
deze screening kunnen leerlingen extra bewegingsonderwijs Motorische Remedial Teaching (mrt) 
krijgen. Dit gebeurt tijdens de les. 

De vakleerkrachten voor muziekonderwijs bieden de leerlingen van groep 5 wekelijks instrumentale les. 
Leerlingen leren muzikale vaardigheden te onderzoeken en toe te passen. Vanuit de subsidie CMK3 
krijgen de overige groepen muzieklessen van de vakleerkracht. 

In samenwerking met Cultuurhuis Wherelant wordt er aan de hand van een doorlopende leerlijn op 
techniek les gegeven aan alle groepen. Op basis van onderzoekend leren binnen het domein kunst en 
techniek worden deze lessen vorm gegeven. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Het onderwijs in de eerste twee leerjaren is opgebouwd uit vijf periodes. Gedurende deze periodes 
worden aan de hand van de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) leerlijnen activiteiten op het gebied 
van rekenen, taal en sociale redzaamheid verbonden aan een thema. Door middel van spel staat de 
gehele periode alles met elkaar in verbinding. De leerlingen werken met groepsdoelen en ook met 
individuele leerdoelen. Daarbij wordt oog gehouden voor de ontwikkelingsfase van elke kind. 

Gedurende de eerste twee leerjaren wordt toegewerkt naar een zo vloeiend mogelijke overgang naar 
groep 3. Aan de hand van een overgangsprotocol waarin kaders en verwachtingen staan, wordt 
gekeken waar de ontwikkelbehoefte van elke leerling ligt voor ze doorstromen naar groep 3.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De onderwijstijd is opgebouwd aan de hand van gerenommeerde lesmethodes. In de ochtend vinden 
voornamelijk instructies plaats op het gebied van rekenen, taal en lezen. Tijdens de ochtendpauze is 
aandacht voor sociale redzaamheid of gesprekken die onder burgerschap vallen. Dit kan bijv. naar 
aanleiding zijn van nieuws van de dag of het jeugdjournaal. 

In de middag wordt er aandacht besteed aan vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, 
leefstijl, creativiteit of expressie. Deze komen methodisch of thematisch aan de orde. Als er aan een 
thema wordt gewerkt kan deze afgesloten worden met een activiteit. Soms worden de ouders hiervoor 
uitgenodigd. 

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Digitale Wetenschap, Flex lokaal en Techniek lokaal
• Groot, groen speelplein

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
Peuterspeelzaal 't Boterbloempje .

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Verlof personeel

Bij vervanging in verband verlof of ziekte van het personeel putten wij uit de invalpool van ons 
schoolbestuur OPSPOOR. Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs en lukt het ons niet 
altijd via deze pool vervanging te vinden.

Ook is er een samenwerkingsovereenkomst met een externe organisatie die kunstdocenten kunnen 
inzetten op basis van een invalverzoek van de school. Deze kunstenaars hebben een 
onderwijsbevoegdheid waardoor zij een groep onderwijs bieden gericht op expresieve vakken. 

Indien uit beide geen leerkrachten te putten zijn, moeten wij andere maatregelen nemen, zoals het 
inzetten van onderwijs ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval 
kinderen naar huis sturen. Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en 
over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Wetenschap en 
Technologie

2.2 Het team
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Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school. Deze peuterspeelzaal heet 't 
Boterbloempje is wel een VVE locatie en onderdeel van de Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP). 

Veel kinderen van de peuterspeelzaal stromen door in onze school bij groep 1. Er vindt, met 
toestemming van ouders, een 'warme' overdracht plaats tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en 
de leerkracht waarbij de leerling in de groep komt. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en 
eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze 
vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste onderwijsbehoefte sneller tot 
stand komen. Zo is de overstap voor u en uw kind vanzelfsprekend. Tevens zijn er mogelijkheden om te 
komen wennen voor dat de leerlingen echt gaan starten. 

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De kwaliteitszorg

De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het beste 
onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan 
alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse en sociale vaardigheden en 
veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te 
analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en 
toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de 
midden- en eindtoetsen en vragenlijsten (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we doelgerichte 
plannen op. We krijgen met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of collega’s. Om 
de drie jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s. We leggen 
verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het Jaarverslag en in gesprekken met de 
ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs.

Het schoolplan van obs de Ranonkel is een document waarin voor een viertal jaar staat beschreven wat 
de school nastreeft. Het geeft daarmee richting aan de lange termijn doelstellingen. In de jaarplannen 
staat beschreven wat de concrete vertaling van de te maken ontwikkelstappen binnen de 
schoolorganisatie zijn.Deze zijn dynamisch en worden ingevuld op basis van de opbrengsten en 
ontwikkelingen van het jaar ervoor. Hier wordt op voort geborduurd en ontstaat, na evaluatie en 
analyse, een verbeterplan (het vervolg jaarplan). Hierbij wordt oog gehouden op de lange termijn 
doelstellingen en de vragen waarom doen we de dingen die we doen? Wat zetten we daarbij in en 
hoe? Beide plannen zijn terug te vinden op de website.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Hoe bereiken we deze doelen?
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Door de beschreven doelen vanuit het Schoolplan cyclisch (tussentijds) te evalueren kunnen 
interventies, aanpassingen, aanvullingen en borging continue worden toegepast. De doelen vanuit het 
schoolplan komen terug in de jaarplannen. Dit maakt het een dynamisch geheel wat continue 
onderhevig is aan ontwikkelingen. Een eindevaluatie van gestelde doelen dient als startpunt van een 
volgend schooljaar cq. jaarplan. 
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Zicht op ontwikkeling

In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, 
observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. 
Daarbij voeren de leerkrachten ook gesprekjes met leerlingen over waar zij trots op zijn en wat zij (nog) 
willen leren. De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken 
over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Aan de hand van 
landelijke cijfers kunnen we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van 
Nederlandse leeftijdsgenoten. Het onderwijsaanbod dat wij bieden past bij de mogelijkheden van het 
kind. 

Ondersteuning

Soms is de vraagstelling ingewikkeld en hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan met 
toestemming van de ouders een beroep doen op bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of de 
schoolarts.De schoolmaatschappelijk werkster is op een aantal vaste momenten in de school aanwezig. 
Hiermee wordt beoogd dat ouders zo laagdrempelig mogelijk hier een beroep op kunnen doen.Ook 
kunnen we om ondersteuning vragen bij het regionale Samenwerkingsverband Waterland (SVW). 
Vanuit het SVW is een schoolondersteuningsadviseur aan de school gekoppeld. Met elkaar kan kennis 
worden gedeeld en expertise worden opgehaald. Uit een overleg kan een plan komen om een 
ondersteuningsarrangement op te stellen. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de 
vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan 
ontwikkelen. Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal plaatsing 
op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden. Bij dit gehele traject zijn 
ouders nauw betrokken.

Meer begaafdheid?

Als uw kind zich snel en makkelijk lijkt te ontwikkelen dan draagt de school de zorg om een goed 
onderwijsaanbod te bieden. Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra 
stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij 
hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Dit betekent dat de leerling minder aandacht besteedt aan het 
reguliere werk en uitdagender werk krijgt aangeboden. Maar stel dat hij of zij belangstelling en kennis 
heeft die leeftijdsgenootjes nog (lang) niet hebben?Dan bestaat de mogelijkheid om een dagdeel 
onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas VOSTOK. Een onafhankelijke toelatingscommissie 
bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.
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Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 10

Orthopedagoog 1

Rekenspecialist 1

Maatschappelijk werk 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Obs De Ranonkel maakt gebruik van Taakspel in combinatie met Grip op de groep. 

Taakspel is een programma wat uit gaat van het principe positieve bekrachtiging. Belonen wat 
wenselijk is om het onwenselijke gedrag uit te doven. Daarnaast vergroot dit 'spel' ook de 
taakgerichtheid. Het neveneffect is dat het een positief effect heeft op het klassenklimaat. Elk 
taakspelmoment wordt afgerond met een evaluatie waarbij de leerlingen elkaar vertellen wat ze goed 
vonden gaan bij anderen. Dit komt alle leerlingen ten goede. Voor meer achtergrondinformatie kunt u 
terecht op www.taakspel.nl 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.

Onder de leerlingen wordt 1 keer per 2 jaar de veiligheidsbeleving getoetst en in kaart gebracht. Deze 
wordt gepubliceerd op scholen op de kaart.

Wij hebben een anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon. Onze ouders en leerlingen worden aan 
het begin van het schooljaar via het Ouderportaal en de jaarinformatie geïnformeerd over wie dat zijn 
en hoe ze hen kunnen bereiken.

Ook heeft de school een schoolveiligheidsplan waarin de Meldcode is opgenomen. Dit is terug te 
vinden op onze schoolwebsite. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Intern Begeleider ib.ranonkel@opspoor.nl

vertrouwenspersoon Intern Begeleider ib.ranonkel@opspoor.nl
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Klachtenregeling

Het team van obs De Ranonkel zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan 
voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd 
waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw 
zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school opgelost. 
In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft ons schoolbestuur OPSPOOR een uitgebreide 
klachtenregeling die te vinden is op de website van OPSPOOR. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geinformeerd via het ouderportaal, via de nieuwsbrief (iedere twee weken) en via 
posters. 

De klassenouder(s) nodigen ouders van de betreffende groep ook mondeling uit om bijvoorbeeld te 
helpen bij activiteiten. 

Samenwerken met ouders achten wij van groot belang. Wij zien ouders als een belangrijke partner voor 
de school van hun kind(eren). Er zijn verschillende rollen en vormen waarbinnen ouders een rol kunnen 
spelen: 

1. er is een medezeggenschapsraad; zij houdt zich voornamelijk bezig met het kritisch meedenken in 
beleidsontwikkelingen en of andere school aangelegen zaken. 

2. er is  een oudervereniging; zij houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van de extra 
activiteiten rond feesten en partijen. Daarnaast innen zij de vrijwillige ouderbijdragen en dragen zorg 
voor deze boekhouding. 

3. elke groep maakt gebruik van klassenouders; zij ondersteunen de leerkracht met hand- en 
spandiensten. De exacte toelichting wordt aan het begin van het schooljaar tijdens de informatie-
avond gegeven.

4. er zijn een tweetal commissies (sportcommissie en bibliotheekcommissie) die draaien met de inzet 
van ouders.

5. op sommige momenten kan er hulp van ouders worden gevraagd ten behoeve van ICT- of 
leesactiviteiten.

De medezeggenschapsraad en de oudervereniging informeren de andere ouders via de nieuwsbrief of 
via posters.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken

15



Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00

Daarvan bekostigen we:

• boeken voor de bibliotheek

• En vele andere activiteiten.

• Projectweek

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor het schoolreisje en voor kamp in groep 8 wordt ook een bijdrage gevraagd. 

Voor schoolreisje van de groepen 1 t/m 7 is de bijdrage €35 en voor kamp van groep 8 is de bijdrage €85.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad
• Oudervereniging
• Klassenouders

Ouders kunnen ook bij andere ondersteunende activiteiten worden gevraagd namelijk:

*groepsgebonden activiteiten (via de klassenouder of het ouderportaal)

*sportcommissie

*bibliotheekcommissie

*luizencontrole (na elke vakantie)
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De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk om de feestmomenten een extra tintje te geven. 

De ouderbijdrage maakt het ook mogelijk dat er sportevenmenten voor alle groepen kunnen worden 
georganiseerd. Dat het kadootje wat in de maand december wordt gebracht mogelijk is. En naast uw 
financiele bijdrage is de school ook heel blij met een bijdrage in de vorm van het ondersteunen van 
activiteiten of bijv.het helpen in de schoolbibliotheek. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ziekmelden kan via het beveiligde Ouderportaal dat beschikbaar is voor ouders/verzorgers van wie het 
kind is ingeschreven bij onze school. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlofaanvragen kunnen ouders doen bij de directie. De directie is degene die de verlofformulieren 
verstrekt en ook beoordeelt of het verlof binnen de richtlijnen valt. 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Nieuwe ouders kunnen via de website maar ook door te bellen een afspraak maken voor een 
rondleiding met informatie. De ouders worden ontvangen door de directie en rondgeleid door de 
leerlingen van de leerlingenraad. Dit biedt ouders de gelegenheid om ervaringen van de leerlingen zelf 
te horen. De afronding van dit schoolbezoek wordt door de directie gedaan. 

Nadat uw kind door u wordt aangemeld via het inschrijfformulier wordt uw kind geregistreerd. Daarvan 
ontvangt u een ontvangst bevestiging. Ongeveer 6 weken voor dat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u 
een digitale uitnodiging om 1 a 2 wenafspraken te maken. De dag nadat uw kind vier jaar is geworden, 
mag hij/zij hele dagen naar school komen. 

Er worden geen wachtijsten gehanteerd. 

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

(Tussen)resulaten worden twee maal per jaar aan de hand van de Cito getoetst. Halverwege het 
schooljaar is dit de M(idden)toets (tussenresultaten). Aan het einde van het schooljaar is dit de E
(ind)toets (eindresultaten). Daarnaast vinden gedurende het gehele schooljaar methodegebonden 
toetsen plaats. Daarbij, indien van toepassing, vinden er ook tussensignaleringstoetsen plaats. Indien er 
een kortdurende interventie plaats vindt, wordt deze hiermee getoetst. 

Welke toesten of tussentussen cyclisch worden afgenomen, staan beschreven in een toetsingskalender. 
Deze is in te zien bij de Intern begeleider. 

De school werkt  als uitgangspunt aan de hand van een ondersteuningsplan. Hierin staat beschreven op 
welke manieren wij zorg dragen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Dit gebeurt onder andere door 
middel van groepsgesprekken, individuele gesprekken, leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen. 

Dit vindt plaats in een cyclische vorm; doelen stellen, ondersteuningsvragen onderzoeken, de juiste 
hulp erbij zoeken, inzetten, evalueren, bijstellen van de doelen etc. Gemaakte afspraken zijn bij een 
volgend overleg het uitgangspunt. Dit te samen met de zichtbare opbrengsten. Er wordt in overleg 
besproken of de ingezette acties tot gewenst resultaat hebben geleid. 

De leerkracht zet ook individuele leerlinggesprekken in. De leerling wordt aangesproken en uitgedaagd 
om eigen doelen te stellen en hiermee eigenaarschap, verantwoordelijkheid en hun invloed op hun 
leerproces hierover uit te spreken. De gedachten is dat zij hiermee meer eigenaar worden van hun 
leerproces. 

5.2 Resultaten eindtoets

Halverwege het schooljaar 2019-2020 is Nederland geconfronteerd met een pandemie, het corona 
virus. Een van de gevolgen was dat de school sinds 16 maart 2020 gesloten werd. De sluiting van het 
gebouw had onder andere tot gevolg dat de Eindcito niet is afgenomen. Dit besluit is gemaakt door 
minister Slob. Om die reden zijn er geen Eindcito-opbrengsten. 

Begin februari waren de eindadviezen al besproken met leerlingen en ouders. Hiermee konden alle 
leerlingen zich inschrijven op een school naar keuze passend bij het gegeven advies. Hiermee gaan ze 
allemaal hun leerontwikkeling vervolgen met nieuwe uitdagingen. 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de 
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten

19



Gedurende het gehele schooljaar 2020-2021 heeft het onderwijs net als het schooljaar daarvoor 
onderwijsonderbrekingen ondervonden. Gedurende deze tijden werd onderwijs op afstand 
gerealiseerd. De Eindtoets is dat schooljaar wel afgenomen en daarvan zijn de Eindcito-opbrengsten 
terug te lezen. Ook deze leerlingen hebben groei en ontwikkeling doorgemaakt. Wel is de verwachte 
groei niet altijd behaald. Mogelijk is de indicator onderwijs op afstand van invloed geweest. Wel heeft 
de school kansrijk geadviseerd in combinatie met de kindkernmerken en onderwijsbehoeftes. 

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 13,0%

vmbo-k 17,4%

vmbo-k / vmbo-(g)t 8,7%

vmbo-(g)t 21,7%

Van de gegeven schooladviezen zit na drie jaar voortgezetonderwijs nog ruim 90 % op school van 
plaatsing (op basis van het gegeven advies). Deze informatie komt tot stand in samenwerking met de 
Purmerendse Scholen Groep (PSG).

Bij de Eindcitoscores van het afgelopen jaar is een zichtbare dat de opbrengsten minder dan verwacht 
zijn. Er is het vermoeden dat als gevolg va de pandemie de afgelopen 1, 5 jaar de kinderen niet optimaal 
hebben kunnen profiteren van het onderwijs. De verwachting is voor het komende jaar dat de 
eindscores op een hoger niveau uitkomen. 
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vmbo-(g)t / havo 4,3%

havo 17,4%

havo / vwo 17,4%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Meesterschap

Verbinden Vertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij handelen vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden en meesterschap. 

Gezamenlijk zorgen wij voor een veilige omgeving voor ieder kind ongeacht zijn/haar afkomst of 
culturele achtergrond. Iedereen is welkom. 

Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat het kind in verbinding komt met anderen waarbij door aanspraak te 
doen op de autonomie en competenties van het kind er relaties ontstaan. Hiermee wordt beoogd dat 
het welbevinden groeit. 

Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat door een rijke context te bieden alle kinderen tot leren komen op het 
sociaal emotionele als op het cognitieve vlak. 

Aan de hand van KIJK bij de groepen 1 en 2 worden alle leerlingen in o.a. hun sociaal emotionele 
ontwikkeling gevolgd. Indien aan de hand van observaties, gesprekken en eventueel onderzoek blijkt 
dat er op dit vlak extra aandacht nodig is, kan een ondersteuningsplan worden opgesteld. 

Aan de hand van ZIEN bij de groepen 3 t/8 worden alle leerlingen in hun sociaal emotionele 
ontwikkeling gevolgd. Vanaf groep 5 worden kinderen actief bevraagd aan de hand van dit middel. 
Waar nodig kan een ondersteuningsplan worden opgesteld. 
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Als school vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school 
komen. Een goed pedagogisch klimaat is hierbij van groot belang. 

Elke groep bestaat uit diverse leerlingen met hun eigenheid, hun unieke talenten en gedragingen. 
Gezamelijk vormen zij een groep waarbinnen vele rollen worden vervuld. Dit zorgt voor dynamiek en 
ontwikkeling. Binnen de school, binnen alle groepen is hier veel aandacht voor. 

Dit doen wij door: 

*aan het begin van een nieuw schooljaar starten direct de 'gouden weken'. Deze weken worden 
gebruikt om elkaar als individu en als groep te leren kennen. In deze periode is het maken van afspraken 
over 'hoe willen wij dat wij met elkaar omgaan, wat vinden wij belangrijk' een belangrijk onderdeel. 

*na elke vakantie is er wederom gerichte aandacht voor de individuele- en groepsrollen en processen. 
Wij maken daarbij gebruik van Grip op de groep. Er zijn allerlei (spel)activiteiten waarmee de leerkracht 
(en de leerling) zicht krijgt op de sociale ontwikkelen en-/of aandachtspunten. 

*KIJK! wordt ingezet als middel om alle observaties te registreren bij de leerlingen van de groepen 1 en 
2. Deze resultaten worden besproken met ouders en intern begeleider. 

*ZIEN wordt ingezet om alle observaties in kaart te brengen door de leerkracht (en vanaf groep 5 ook 
door de leerling zelf). Hoe kijkt en wat ziet de leerkracht en hoe ziet de leerling zichzelf in de groep en 
als individu. 

Alle opbrengsten bieden informatie waaruit een leerlinggesprek voortvloeit met de leerling en soms 
met ouders erbij. 

*vanaf groep 3 wordt ook Taakspel ingezet (www.taakspel.nl). Dit is een middel waarbij het doel is dat 
de taakgerichtheid van de leerling wordt vergroot. Een grote bijwinst is dat door middel van de evalutie 
en feedback gesprekken de leerlinge elkaar motiveren om een ontwikkeling goed of beter op te 
pakken. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKOP, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKOP, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

De Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP), welke aanwezig is in het schoolgebouw, verzorgt naast 
de voor- en naschoolse opvang ('t Gorsebos) ook een peuteropvang ('t Boterbloempje). De 
peuteropvang is vier dagdelen aanwezig. 

Tussen de peuterspeelzaal en de kleuterbouw vinden gedurende het gehele schooljaar, op gezette 
momenten, samenwerkingsprojecten plaats. 

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:30
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Schoolmaatschappelijk werkster maandag, dinsdag en donderdag wisselend

De schoolmaatschappelijk werkster is wisselend op de maandag, dinsdag en-/of de donderdag 
aanwezig. Zij hanteert een inloopspreekuur. Daarbij is er ook de mogelijkheid om een afspraak van te 
voren in te plannen. 

Ook ondersteunt de maatschappelijk werkster leerlingen indien dit wenselijk is. Indien dit wordt 
ingezet is dit altijd in overleg met ouders/verzorgers. Daarnaast kan op basis van behoefte ook gekozen 
worden voor huisbezoeken. 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

De leerlingen van groep 1 t/m groep 4 worden elke ochtend door de pedagogisch medewerkers van de 
kinderopvang naar de groep gebracht. Na schooltijd worden de betreffende leerlingen uit de groepen 1 
t/m 4 bij de groep opgehaald. Gezamenlijk lopen zij naar het lokaal van de opvang. Deze bevindt zich in 
het schoolgebouw. 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mogen, zodra de school begint zelfstandig naar de groep lopen. 
Na schooltijd lopen zij zelf naar de opvang toe. 

Ouders die gebruik maken van de voor- en/of naschoolse opvang kunnen, met vakanties, bij SKOP 
aangeven of zij hier wel of geen gebruik van willen maken.
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