Wij zoeken met ingang van 7 januari 2019 een:

Leerkracht m/v voor groep 7
Het betreft een tijdelijke benoeming voor ziekte en
zwangerschapsvervanging voor de volgende periode:
Donderdag, vrijdag (0,4) van 07-01-2019 tot 01-04-2019
Maandag, dinsdag (0,4) van 01-04-2019 tot 01-08-2019
Tramdyk 10, 8532 BX Lemmer
Postadres: Postbus 195,
8532 BX Lemmer
Tel.:0514–560440
Website: www.dearke-meilan.nl
e-mail: de.arke@cbo-meilan.nl

De Arke is een basisschool met rond de
400 leerlingen verdeeld over 16 groepen.
Onze Missie is:
“Talent verder ontwikkelen”
Vanuit een veilige, vertrouwde omgeving
komen tot optimale leerprestaties
passend bij het niveau van het kind,
waarbij plezier in leren erg belangrijk is.
Onze kernwaarden zijn:
Respect – veiligheid – identiteitzelfstandig leren – uniciteit – openheidkwaliteit- ontwikkelen- uitdagenbegeleiden-coachen-samenwerkenontdekkend en spelend leren.
Ons doel is een leeromgeving te creëren…
1. waar kinderen met plezier werken
in een veilige, uitdagende en
stimulerende omgeving.
2. waar kinderen actief betrokken
zijn.
3. waar kinderen ontdekkend en
spelend leren (aansluiten bij
ontwikkeling/actualiteit/
interesses).
4. waar kinderen doelmatige
ondersteuning krijgen en op
niveau worden begeleid.
5. waar kinderen zelfstandig leren,
verantwoordelijkheid krijgen en
kunnen samenwerken.
6. waar kinderen onderwijs krijgen
dat in aanbod is afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de
leerlingen waarbij rekening
gehouden wordt met de
verschillen in mogelijkheden,
ontwikkeling en interesses van de
leerlingen.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
 affiniteit en ervaring heeft met de betreffende
leeftijdsgroepen
 ervaring heeft in:
– gedifferentieerd werken op tenminste 3
niveaus
- groepsoverstijgend werken
- coöperatief werken
- lesgeven m.b.v. verschillende ICT-toepassingen
- coachend lesgeven
Wij bieden:
* een school volop in beweging
* een lerende organisatie, waarbij samen leren
centraal staat
* enthousiaste collega’s en ouders
Sollicitatie:
Voor informatie kun je bellen met de
directeur van de school, Sietske de Jong
0514–560440
Je kunt je sollicitatie mailen naar:
de.arke@cbo-meilan.nl
Zie voor meer informatie over De Arke
onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/cbsdearke/

De Arke, een school waar elk zich volop mag en kan ontwikkelen!

