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Schoolprofiel 2021-2022
Wat zoeken wij?
Een LIO voor groep 1-2 of 3-4 of 5-6. De formatie is nog niet helemaal rond, vandaar dat er nog
niet met zekerheid kan worden aangegeven voor welke groep.
Als je interesse hebt voor onze school en je wilt samen met het team het onderwijs vorm geven op
De Ark, dan kun je reageren!
Wie zijn wij?
De Ark is een kleine, actieve basisschool met een prettige en veilige werksfeer.
Ouders, kinderen en leerkrachten zijn zeer betrokken bij de school en vormen samen het
kloppende hart van ons onderwijs.
De Ark werkt met combinatiegroepen: Er werken 9 leerkrachten.
Doelstellingen van de school:
De Ark is een open katholieke school.
Wij willen leerlingen vanuit de kernbehoeften van autonomie, veiligheid en je competent voelen
werken aan:
● Kwalificeren (toerusten van basisvaardigheden)
● Socialiseren (burger worden)
● Subjectiveren (breed ontwikkelen om jezelf te willen, kunnen en mogen worden)
Dat doen we op basis van de waarden die terugkomen in onze naam:
A
aandacht
R
respectvol
K
kwaliteit
Voor het kwalificeren gaan we uit van het werken aan autonomie en wordt het onderwijs gegeven
op basis van expliciete directe instructie
Voor het socialiseren gaan we uit van de Kanjertraining
Voor het subjectiveren gaan we uit van een breed aanbod, waarbij motorische, creatieve,
sportieve, morele en levensbeschouwelijke ontwikkeling hand in hand gaan op basis van
levensoptimisme en verwondering.
Wat voor soort onderwijs:
Het opbrengstgerichte onderwijs wordt gegeven met behulp van moderne methodes en digitale
ondersteuning.
Wij werken nadrukkelijk aan, 21e-eeuwse vaardigheden, waarbij naast samenwerken, creatief zijn,
omgaan met techniek, Engels in groep 1 tot en met 8, leren leren ook moderne
i.c.t.-vaardigheden een rol spelen zoals presenteren, programmeren en 3d-tekenen (en printen).
Daarnaast is er ook ruimte voor expressie en beweging,. Voor dit laatste vak hebben wij ook een
vakleerkracht in dienst.

We hebben meerdere vakspecialisten binnen de school, denk aan een: intern begeleider,
beeldcoach, gedragsspecialist en leescoördinator.
Kwaliteit
Aandacht en respect zijn de basis voor onze kwaliteit van onderwijs. Kwaliteit van leren en
presteren, waarvan we jaarlijks verantwoording afleggen aan ouders, MR, bestuur en Inspectie.
Wat maakt de school bijzonder?
De plezierige sfeer, de focus op ontwikkeling (bij leerlingen, maar ook bij leerkrachten), de plaats
van techniek in ons onderwijs, Engels en expliciete directe instructie.
Welke scholing volgt men momenteel?
● Vaardigheidsvergroting van de expliciete directe instructie
● Het geven van feedback
● Vaardig worden t.a.v. de nieuwe digitale muziekmethode
● Daarnaast volgen meerdere leerkrachten verschillende opleidingen/cursussen.
De speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2021-2022 sluiten aan bij de
uitstroomprofielen:
● Wereldorientatie (incl. wetenschap & Techniek)
● Werken met (hoog)begaafde leerlingen
● Engels in de onderbouw
● Muziek
● Feedback geven
● ICT-vaardigheden
● Eigenaarschap bij leerlingen (leerlinggesprekken)
Onderzoeksthema’s gekoppeld aan de schoolontwikkeling waaraan de student een aandeel
kan leveren:
Zie boven.
Wat kan de school de student aan begeleiding bieden bij het opstellen en uitvoeren van het
onderzoek:
Begeleiding, samenwerking, tijd, ruimte en vergoeding van onkosten, gemaakt ten behoeve van
het onderzoek. De student wordt begeleid door zeer ervaren en ruim geschoolde leerkrachten.
Een aantal leerkrachten kan jou als student begeleiden bij het uitvoeren van je onderzoek en je
van goede raad voorzien bij het schrijven van je scriptie.

