Steve JobsSchool De Ark
Bezoekadres: Elbestraat 4, Heemskerk
Postadres: Postbus 40, 1960 AA Heemskerk
telefoon: 0251 - 231 569
www.arkheemskerk.nl

Vacatures

Bovenbouwleerkracht 16-24 uur
Onderbouwleerkracht 24 uur
Steve JobsSchool De Ark is op zoek naar enthousiaste collega’s om het team te komen
versterken.
De Ark is een kleinschalige basisschool op de grens van Heemskerk en Beverwijk. De Ark mag
relatief klein in omvang zijn, maar heeft een grote onderwijsvisie. Sinds oktober 2016 werkt De Ark
volgens het onderwijsmodel Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Scholen die werken volgens
dit model worden ook wel Steve JobsScholen genoemd. Steve JobSchool De Ark geeft leerlingen
onderwijs op het niveau dat bij hen past, is talentgericht en werkt met de modernste
leermiddelen.
Bij De Ark is gepersonaliseerd onderwijs samen-werken aan je eigen doelen.
Wat zijn kenmerken van De Ark?
• Binnen het O4NT-onderwijs wordt er gewerkt met persoonlijke leerplannen en wordt er
lesgegeven in stamgroepen en tijdens workshops, waarbij ieder kind datgene leert waar
hij/zij aan toe is.
• De onderbouw (leerjaar 1/2) krijgt de hele dag in de eigen stamgroep les. Kinderen die
verder zijn, doen mee aan workshops voor niveau 3.
• De Ark is een christelijke school. Wij besteden aandacht aan de identiteit met de
methode ‘Tref’. Uiteraard zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun geloofsovertuiging.
• De Ark is een erkende Kanjerschool. Deze waardering geeft aan dat de school de
uitgangspunten en lessen van de Kanjertraining succesvol heeft ingevoerd en hanteert
in de school.
• Voor verdere kenmerken verwijzen wij naar onze website: www.arkheemskerk.nl
Wil jij werken op een school die werkt volgens het O4NT-concept, en wil jij een bijdrage leveren
aan het verder uitwerken van onze onderwijsvernieuwing?
Kijk dan op www.arkheemskerk.nl/vacature voor meer informatie.
Sollicitatieprocedure
Word jij enthousiast als je dit leest en wil je de overstap maken? Stuur dan zo spoedig mogelijk
een e-mailbericht aan c.koster@fedra.nl. Naar aanleiding hiervan ontvang je per mail bericht
van ons.
Voor vragen kun je contact opnemen met:
Cindy Koster, P&O-adviseur op telefoonnummer 0251 217150 of met
Benjamin Pel, directeur Steve JobsSchool De Ark op telefoonnummer 0251 231569.

