
Wij zoeken voor dit cursusjaar 2016/2017 een 
leerkracht middenbouw 

     Parttime-functie (0,5 wtf) m.i.v. 1 mei met eventueel uitzicht op een vast dienstverband 

en een onderwijsassistent
voor reguliere ondersteuning + werk in de Internationale Schakelklas   

     Parttime-functie (tussen de 0,4 en 0,7 wtf) m.i.v. 1 mei met eventueel uitzicht op een vast dienstverband

Als jij ons kunt uitleggen…
•	 waarom je kiest voor protestants christelijk basisonderwijs
•	 waarom	je	gemotiveerd	bent	voor	het	beroep	van	 	 	
onderwijsgevende/onderwijsassistent

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 opbrengstge-
richt werken (HOGW) integraal deel uit maken van het onderwijs) 

•	 bevoegd en bekwaam bent als onderwijsgevende/onderwijsassistent
•	 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 onderwijsassistent ook openstaat voor werk in onze Internationale 
Schakelklas	en	affiniteit	hebt	of	bereid	bent	te	leren	m.b.t.	het	onderwijs	
aan	deze	kinderen.

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	uiterlijk	D.V.	10	maart	2017	in	ons	bezit	zijn.	

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 samenwer-
kend-, 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.

De school maakt deel uit van de 
Vereniging PCPO Krimpenerwaard.

Onder deze Vereniging vallen 8 scholen, met in 
totaal 1400 kinderen en 150 personeelsleden.

De missie van de Vereniging is ‘een 
professionele organisatie die kwalitatief goed 
christelijk basisonderwijs verzorgt, vanuit het 

geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel als 
richtsnoer voor het leven.

Meer informatie over de Vereniging is te vinden 
op  www.pcpokrimpenerwaard.nl

Als je meer inlichtingen wilt…
Kijk	op	www.cbs-deark.nl.	Hier	vind	je	o.a.	de	schoolgids	en	de	maandelijkse	nieuwsbrieven.

Bel	naar	de	directeur	van	de	school:	dhr.	A.	Hanse,	tel.	(0182)	35	70	75	of	mail	naar	adriaan.hanse@cbs-deark.nl

Christelijke basisschool ‘de Ark’ 
Badhuisstraat 17 | 2861 XT Bergambacht | T 0182 357 075 | www.cbs-deark.nl

Op zoek naar een uitdaging in het onderwijs?

Wij zoeken een top-juf of klasse-meester!


