Samen…..
veilig op koers!
Op De Ark vinden wij dat de
school een plaats moet zijn waar
kinderen zich veilig voelen én
waar we met plezier naar toe
gaan!
Wij willen vanuit de Christelijke
inspiratiebron vorm en inhoud
aan onderwijs geven.
‘Ieder kind telt’ staat in
het logo van onze stichting.
Wij proberen dat zichtbaar te
maken door de eigenheid en het
unieke van elk kind als schepsel
van God te waarderen en te
begeleiden.

We kijken naar de leerling als
individu en stellen doelen op
maat. Daarbij zoeken we naar de
individuele mogelijkheden van
kinderen. We werken met
verschillende instructie groepen
om zo aan de behoeften van
leerlingen te kunnen voldoen.
We werken met Levelwerk voor
de meer begaafde leerlingen.

Binnen onze school zijn rust,
regelmaat en duidelijke
afspraken belangrijk.
De afspraken worden aan het
begin van het schooljaar door de
leerlingen onder begeleiding van
de leerkracht opgesteld. Op
deze manier werken we aan
groepsvorming en bevorderen
we het eigenaarschap van de
leerlingen om samen te zorgen
voor een optimaal leer- en
werkklimaat.
We willen ook vooral genieten,
van ons prachtige vak en
natuurlijk van de ontwikkeling
van onze kinderen.

Samen, veilig op koers!
Vaar je mee?

Vacature LIO plaats schooljaar 2022-2023
Het betreft hier een betaalde LIO-stage
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerkracht in opleiding,
die de uitdaging graag aangaat om volgend schooljaar ons onderwijs
op De Ark samen naar een hoger plan te brengen.
We zoeken een juf of meester die:
•
•
•
•
•

Graag wil werken op een dorpsschool
‘Liefde en passie’ heeft voor het vak
Onderwijs geeft met gevoel voor humor
Adaptief onderwijs binnen de 1-zorgroute een uitdaging vindt
Met ons samen een ontwikkeling door wil maken op het gebied van
‘Klasse-Pro’, een programma over continu verbeteren gebaseerd op
de visie van Jay Marino
Wat bieden wij?:

•
•
•
•
•
•

Een leergierige groep kinderen
Een prettige werksfeer met volop collegiale ondersteuning
Een mooi schoolgebouw en moderne (digitale) onderwijsmethoden
Een coach die tijd voor je maakt en samen met jou wil groeien!
De voorkeur voor een bouw kan besproken worden
Een uitstekende vergoeding

Ben je enthousiast geraakt en wil je volgend jaar samen met ons
de koers van De Ark bepalen?
Schrijf dan een sollicitatiebrief of bel voor meer informatie naar:
CBS De Ark
Tiemen Kiers
’t Caphorst2
7688 RK Daarle
0546-697405
t.kiers@ark-ikt.nl

