
De Rank, een school van VCPO 

De wereld verandert in snel tempo en wordt steeds groter. Het jonge kind van nu is de 

wereldburger van de toekomst. De scholen van de Vereniging voor Christelijk Primair 

Onderwijs Spijkenisse willen samen met ouders ieder kind genoeg bagage meegeven om 

zichzelf te worden en om zijn eigen, zinvolle weg in het leven te vinden. Onze identiteit 

inspireert ons het leven te zien als een reis die er op gericht is om steeds meer mens te 

worden. Dat vormt de basis van ons onderwijs. We geloven in ieder kind en in elkaar. Ieder 

kind moet leren om zijn eigen weg te zoeken en te durven gaan. Maar dat hoeft hij nooit 

alleen te doen!  

 

Ieder kind krijgt bij VCPO Spijkenisse de kans zich stapsgewijs op zijn eigen manier te 

ontwikkelen. Er bestaat immers geen kant en klare plattegrond of beste route die naar de 

eindbestemming leidt. We durven daarbij de gebaande paden te verlaten. Kinderen, ouders 

en collega’s krijgen ruimte en vertrouwen om creatieve, inspirerende oplossingen te 

bedenken en zichzelf zo te ontplooien. Want durven ontdekken, vragen stellen en 

antwoorden zoeken is de eerste stap om te leren en te groeien in ons onderwijs.  

VCPO Spijkenisse volgt en ondersteunt kinderen in de weg die zij in hun persoonlijke 

ontwikkeling bewandelen. Daarom is ons eerste antwoord altijd ja! We geven ieder kind een 

goede basiskennis in lezen, rekenen, schrijven en andere vakken. Onze basisuitrusting voor 

goed onderwijs bestaat uit de kennis, de kunde, het enthousiasme en de ervaring van elke 

leerkracht. We hebben hart voor ons vak en stimuleren kinderen om hun eigen talenten te 

ontwikkelen. Betrokkenheid, welbevinden en zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers van ons 

onderwijs. We zijn oprecht geïnteresseerd in kinderen, ouders en collega’s en werken vanuit 

persoonlijk leiderschap. We leren van elkaar, nemen onze verantwoordelijkheid, spreken 

elkaar aan en sturen bij waar dat nodig is. Zo zetten we ons samen actief in voor inspirerend, 

creatief onderwijs en een fijn leerklimaat voor kinderen, ouders én collega’s. Juist dat tilt ons 

onderwijs naar een hoger niveau.  

 

We beseffen dat een kind op onze school belangrijke stappen zet naar zijn toekomst. De 

school is een veilige omgeving waarin iedereen kan en mag leren van de ander. Dat lukt 

alleen als het kind – met al zijn unieke eigenschappen – centraal staat. Vanuit iemands 

persoonlijke interesse vinden we altijd de weg naar kwalitatief goed onderwijs. We gaan 

samen op weg naar een mooie toekomst! We geloven in ieder kind en elkaar en willen dat 

niemand alleen op de wereld staat en dat iedereen zich bij VCPO Spijkenisse thuis voelt. Dat 

thuisgevoel is de beste basis om te ontdekken, te leren en te groeien. Op weg naar een 

mooie toekomst samen met cbs De Rank.  
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