
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PCPO KRIMPENERWAARD:  
ACHT SCHOLEN, ÉÉN REGIO,  
ÉÉN VERENIGING 
 

Wij geloven in kwalitatief goed 

christelijk onderwijs. Samen bieden 

acht christelijke basisscholen in de 

Krimpenerwaard kinderen een plek 

waar zij zich veilig kunnen ontwik-

kelen. Deze acht scholen vertegen-

woordigen ruim 1440 leerlingen en 

circa 145 personeelsleden. Samen 

staan we sterk!  

 

DE ARK 

De Ark is een middelgrote protestants 

christelijke basisschool in het dorp 

Bergambacht midden in de groene 

Krimpenerwaard. 

 

Kenmerkend voor onze school is het open 

karakter voor alle kinderen!  

De identiteit van de school wordt 

gewaarborgd doordat van alle leerkrachten 

verwacht wordt dat zij de grondslag van de 

school onderschrijven: De Bijbel als Gods 

Woord waarbij de Drie Formulieren 

richtinggevend zijn voor de interpretatie. 

 

Binnen de school hebben we het 

eigenaarschap van leerlingen voor het 

eigen leerproces, hoog in het vaandel 

staan. Aandacht voor de meerbegaafde 

leerling,  zorg-op-maat en elementen als 

samenwerkend-, interactief- en 

zelfontdekkend leren voegen we toe aan 

ons onderwijs. ICT is hierbij een belangrijk 

hulpmiddel. Engels wordt gegeven van 

groep 0 t/m 8. 

 

 

 
 

 
 

 
 
PCPO KRIMPERNERWAARD ZOEKT VOOR  
 
 
CBS de Ark ,een middelgrote protestants christelijke basisschool in het 
dorp Bergambacht, per 1 maart 2018 een 

 

LEERKRACHT voor de groeigroep,  

(vijf dagen per week 0,9250 wtf – ook te spreiden over twee leerkrachten) 
 

Als jij ons kunt uitleggen… 

 waarom je kiest voor protestants christelijk basisonderwijs 
 waarom je gemotiveerd bent voor het beroep van 

onderwijsgevende 

 

Als je ons kunt vertellen dat je… 

 de grondslag van de school van harte onderschrijft 
 onze onderwijsvisie deelt (waarbij eigenaarschap, 21st century 

skills, ICT-toepassingen, coöperatief leren, handelingsgericht en 

opbrengstgericht werken (HOGW) integraal deel uit maken van 
het onderwijs)  

 bevoegd en bekwaam bent als onderwijsgevende 
 hart voor de kinderen hebt 
 breed geïnteresseerd bent 
 een pedagogische fijnzinnigheid en didactische kwaliteiten bezit 
 humor belangrijk vindt in je werk 

 een teamspeler bent en openstaat voor feedback 

 

Als je ons kunt beloven dat je… 

 je van harte wilt inzetten voor de ontwikkeling van jezelf in 

relatie tot de ontwikkeling van de school 
 bereid bent om door een collega gecoacht te worden  

 

Als je straks de kinderen wilt vertellen, laten ervaren en 

voorleven… 

 dat Jezus Christus de enige Weg tot behoud is 
 dat er zoveel moois te leren en te ontdekken valt 

 

Als je je realiseert… 

 dat werken in het onderwijs veel energie en tijd vergt 

 dat werken in het basisonderwijs, werken met kinderen is en 
dus het mooiste is wat er bestaat…! 

 

Stuur dan een sollicitatiebrief, voorzien van een zo volledig 

mogelijke CV naar Christelijke basisschool ‘de Ark’, Badhuisstraat 17, 

2861 XT, Bergambacht. Per email naar: adriaan.hanse@cbs-deark.nl 

     De brief moet voor D.V. 19 januari 2018 in ons bezit zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geloof in onderwijs
 

DE ARK - DE WEGWIJZER - ICHTHUSSCHOOL - DE RANK - KON. JULIANASCHOOL - KON. WILHELMINASCHOOL - EBEN-HAËZER - DE BRON 
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