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Inleiding

Inleiding

We vieren het samen
Samen vieren vinden we belangrijk.
Gebeurtenissen met elkaar beleven.
Kerst, Pasen, Sinterklaas, de eindmusical
of de afsluiting van een schoolproject.
Het belangrijkste is dat we als groep
genieten. Samen vieren betekent ook dat
we de nadruk leggen op wat goed gaat.
We benadrukken dat wat de kinderen
goed doen. Positief gedrag belonen we.
Dit motiveert enorm.

Een hechte groep
Welkom aan boord
We gaan samen op reis. De tocht die we samen maken begint al voordat we
uitvaren. Genieten van een spannende reis kan alleen als je goed in je vel
zit. De Ark is een veilige haven. We zorgen dat iedereen zich vanaf dag één
thuis voelt. Hoe we dat doen? Door ervoor te zorgen dat ieder kind zichzelf
kan zijn. ‘Je mag zijn wie je bent’, geven we al onze leerlingen mee. Als we
dat samen bereikt hebben varen we uit. Dan begint de ontdekkingstocht.
Een reis waarin we prikkelen en stimuleren om op onderzoek uit te gaan.
We wakkeren nieuwsgierigheid aan en kinderen gaan elke dag op zoek naar
verwondering. Samen maken we een avontuurlijke reis met De Ark waarop
iedereen mag meevaren.
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We zijn een christelijke school. Dat betekent
dat we onderling respect, verbinding met elkaar
en het groepsgevoel heel belangrijk vinden. We
willen dat ieder kind zich op zijn eigen manier
kan ontwikkelen. Wat ons betreft begint dit pas
als er een gezamenlijk groepsgevoel ontstaat.
Daarom beginnen we een paar keer per week
‘s ochtends met een Bijbelverhaal. In de kring
bespreken we daarna hoe we ons geloof in de
praktijk kunnen brengen.
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ONZE VISIE

Op De Ark zien
we jou(w)
leren en leven

Iedereen is anders
Op De Ark vinden we verbinding heel
belangrijk. We besteden veel aandacht
aan samenwerking en het groepsgevoel.
Kinderen leren dat iedereen anders is en
dat verschillen heel mooi kunnen zijn.

Iedereen leert anders
Op De Ark zet iedereen stappen naar de toekomst. Wij beseffen dat de
basisschooltijd een hele grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van een
kind. We willen iedere leerling voorbereiden op het vervolgonderwijs. We
zorgen voor de juiste bagage en helpen bij de juiste keuze voor de volgende
stap. We besteden veel aandacht aan basisvakken, daarnaast is er ruimte voor
talentontwikkeling. Leren is zoveel meer dan kennis uit een boek halen. Ieder
kind leert anders. We leren op school met het hoofd, het hart en de handen. Voor
ieder talent is ruimte. Zo blijven we elkaar elke dag verrassen en prikkelen.
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Onze visie

Iedereen
denkt anders
Op De Ark is er aandacht voor
iedereen. Als iemand wat
minder in zijn vel zit, maken
we tijd en geven we ruimte.
Want alleen als iemand zich
veilig en prettig voelt, kan
hij zich ontwikkelen. Dan
ontstaan er mooie dingen.
Jonge kinderen bloeien op tot
zelfbewuste tieners die weten
wat ze kunnen. Wij stimuleren
iedereen om zelf keuzes te
maken en een eigen mening
te vormen. Daar heb je de rest
van je leven wat aan.

ONZE MISSIE

Leren en leven
Onze missie is: op De Ark zien we jou(w) leren en leven.
Die combinatie is wat ons betreft van grote waarde. Ze zijn
in ons onderwijs niet los van elkaar te zien. De thuissituatie
heeft een grote invloed op het welzijn van een kind en dus
ook op het leerproces. Vandaar dat we het belangrijk vinden
dat ieder kind zich prettig voelt. Daarom zeggen wij: ‘we
zien jouw leven’.
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Hoe zie je PBS terug op De Ark?
Positief gedrag loont!
Op De Ark willen we onze kernwaarden samen uitdragen. Door
duidelijke verwachtingen uit te spreken naar alle kinderen,
weet iedereen wat er verwacht wordt. PBS helpt ons daarbij.

Wat is PBS?
PBS is een systematische aanpak die we
door de hele school inzetten. Het staat voor
‘Positive Behavior Support’. Met de PBSmethode gaan we pest- en probleemgedrag
tegen. Dit doen we door samen met ouders,
leerlingen en zorgpartijen duidelijke
afspraken te maken. Zo dragen we samen bij
aan een veilige omgeving waarin iedereen
fijn rondloopt.
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In elke ruimte maken we duidelijk welk gedrag verwacht wordt.
Dit doen we met posters waarop onze mascotte ‘Stark’ staat
afgebeeld. Hij legt de kinderen uit wat de regels zijn en waarom
die zo belangrijk zijn.
We zetten in op positief gedrag. In plaats van te hameren op
wat er fout gaat, belonen we goed gedrag met een muntje. Die
verzamelen we in een buis voor in de klas. Als de buis vol is, krijgt
de groep een beloning. Die hebben de kinderen dus zelf bij elkaar
gespaard. Positief gedrag kun je leren. Daarom oefenen we ook
vaak de gedragsverwachtingen in de klas. De ‘gedragslessen’ zijn
heel belangrijk in de ontwikkeling van positief gedrag.

Wat levert PBS op?
Allereerst laten kinderen steeds vaker
positiever gedrag zien. Daarnaast neemt
de effectieve leertijd van leerlingen
toe. Er zijn minder verstoringen en
momenten van negatieve energie. Ook
leerkrachten hebben veel baat bij PBS.
Ze krijgen nog meer handvatten om
probleemgedrag om te buigen. Het model
zorgt er ook voor dat de leerkrachten
intensiever gaan samenwerken om
ongewenst gedrag tijdig te signaleren.
De band met de ouders wordt hechter.
Door het positieve te benadrukken,
merken we dat gesprekken prettiger en
enthousiaster verlopen.
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KERNWAARDEN OP DE ARK
In wat voor school willen we dat de kinderen rondlopen?
In welke omgeving willen wij graag werken? Wat moeten
ouders voelen als ze door de school lopen? Deze vragen
stelden we onszelf als team. We formuleerden samen
een aantal begrippen die passen bij De Ark. Ze staan vast
en iedereen draagt ze uit. Het zijn: veiligheid, respect,
verantwoordelijkheid, toegankelijk en betrokkenheid.
Veel van deze kernwaarden zie je terug in onze visie en
uiteraard in ons onderwijsconcept. Dat is namelijk de
praktische uitvoering van waar we voor staan.
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Prettig naar school
Veiligheid is voor ons de basisvoorwaarde
om je te ontwikkelen als mens. Een kind
dat zich geremd voelt om zichzelf te zijn,
zal zich nooit helemaal vrij voelen. Dit
staat een ontdekkende houding in de weg.
Wij vertellen daarom vanaf de eerste dag
dat iedereen zichzelf mag zijn. We leren
dat iedereen anders is. Kinderen zien
hoe ze samen sterker staan door gebruik
te maken van elkaars sterke punten.
Daardoor werken ze steeds meer samen
en ontstaat er onderling respect.

Allemaal welkom
De Ark is er voor alle kinderen. We bieden onderwijs op
maat. We weten dat iedereen anders leert en daar spelen
we op in. Dat maakt onze school dus toegankelijk voor
iedere leerling. Maar ook ouders voelen zich erg prettig
op De Ark. De school is laagdrempelig en de deur staat
altijd open. Dit maakt het voor ouders makkelijk om met
een leerkracht in gesprek te gaan.

Zelf uitvinden is leuker
Iedereen mag er zijn
Respect zie je door de hele school terug. Respect van
kinderen voor elkaar, maar ook voor de leerkracht. De
leerkrachten hebben op hun beurt respect voor de unieke
situatie van ieder kind. Dat vraagt inlevingsvermogen,
oprechte interesse en een nauwe band met iedere ouder.
Wij treden daarom alle ouders met respect tegemoet.
Wij waarderen hun mening en toegevoegde waarde.
Samen willen we het beste voor het kind. Respect voor
elkaar betekent ook begrip, snappen dat iedereen op zijn
eigen manier en niveau bezig is. Elk kind heeft zijn eigen
talenten. Iemand die moeite heeft met lezen, kan op zijn
beurt de mooiste dingen bouwen.
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We willen ieder op zijn eigen manier
prikkelen en uitdagen: dat creëert maximale
betrokkenheid. Leerlingen die enthousiast
zijn over alles wat ze leren zijn daardoor ook
gemotiveerder. Betrokkenheid is voor ons: de
ouders bij de school betrekken. Samen met
de ouders zijn we betrokken bij het onderwijs
van de kinderen en hebben we hetzelfde doel.
We zijn ook betrokken naar onze omgeving.
Leerlingen leren in de “echte wereld” en doen
opdrachten in ons dorp. We willen als school
laten zien dat we willen samenwerken met
mensen, bedrijven en organisaties uit de
samenleving. Onze kinderen doen zo nieuwe
inzichten op buiten de school.
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Samen kunnen we het aan
Ten slotte is verantwoordelijkheid een sleutelwoord op De
Ark. Wij voelen ons verantwoordelijk voor iedereen die ervoor
kiest om mee te varen op De Ark. Dit betekent dat we er
alles aan doen om iedereen een fijne, veilige en uitdagende
reis te bieden. Daar werken we samen met alle kinderen aan.
Elke leerling krijgt veel verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld
voor zijn eigen leerproces of voor zijn eigen gedrag. Met de
juiste begeleiding komt dat verantwoordelijkheidsgevoel bij
iedereen steeds meer naar boven.
We zeggen niet voor niets: we zien jou(w) leren en leven.
Wij weten dat kinderen die verantwoordelijkheid prima
kunnen dragen.
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‘Ik vind buitenspelen leuk,
omdat we fietsen hebben waar
ik lekker hard op kan racen.’

‘Als je hulp nodig hebt, dan
mag je het gewoon vragen.’

‘Ik vind het zo leuk op school, omdat
ik er veel kan leren. Ik vind het leuk
om te knutselen.’

‘Ik vind het
fijn dat juf mij
altijd helpt als
iets niet lukt.’

‘Ik vind het leuk dat we
zoveel boekjes hebben.’

‘De juffen en meesters zijn
heel aardig. Ze helpen ons,
steunen en accepteren jou.’

‘De Ark is een leuke
en geweldige school.
De vakken zijn echt
op dat niveau wat
jij kunt en dat is
gewoon heel fijn.’

‘De juffen en meesters zijn ook
erg aardig en soms streng,
maar dat moet dan ook wel.’
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‘Ik vind school zo leuk
en word altijd zo blij als
ik juf weer zie.’
‘Ik vond mijn tijd op deze
school leuk. Als ik een
andere mocht kiezen had
ik dat nooit gedaan.’

‘Ik vind het kiezen zo leuk, omdat ik uit
verschillende dingen kan kiezen.’

‘Het is leuker
zonder vaste
plekken.’

‘Ik vind het fijn dat ik iedere
dag zelf mag weten waar ik
ga zitten of staan.’

‘Ik vind het leuk om
samen met andere
kinderen te spelen.’
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DE PARELS VAN DE ARK
Wij doen als school veel extra’s voor alle kinderen.
Maak kennis met onze parels.

Spelen en leren

Bewegen is leuk!
Bewegen en spelen vinden we heel
belangrijk. Daarom hebben we een
speellokaal waarin de kleuters lekker
kunnen bewegen. In deze ruimte staan
prachtige materialen die kinderen uitdagen
om grenzen te verleggen. Ons mobiele
klimrek is de grote favoriet.

Voor de jongste kinderen creëert De Ark een veilige
en uitdagende omgeving. Zo komen ze al spelend tot
leren. Achter alle spellen, opdrachten en activiteiten
zit een gedachte. Ze sluiten aan bij de leergebieden.
Zo koppelen we de activiteiten aan de doelen van de
leerlijnen.
De kinderen leren om samen met anderen in een
groep te zijn. Door spel ontwikkelen kinderen
zich in de volle breedte. Dit stimuleren we graag.
We werken met thema’s en kinderen gaan ook
zelfstandig aan het werk. Leerlingen werken dus aan
de leerlijnen terwijl ze ook nog eens plezier maken.
De leerkrachten stimuleren de kinderen om zelf hun
planning en keuzes te maken.
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Ontdek je talent
Soms zijn kinderen heel goed in iets, zonder
dat ze het zelf weten. Vaak moeten ze er eerst
mee in aanraking komen om te merken dat ze
talent hebben. Op De Ark laten we kinderen
uitgebreid kennis maken met allerlei vormen
van techniek, kunst, expressie en sport. Tijdens
onze ateliermiddagen bieden we bijvoorbeeld
klussen aan voor kinderen die graag praktisch
bezig zijn. Toneel hoort ook bij het aanbod.
Daar ontwikkelen kinderen hun expressieve
vaardigheden mee. We kijken naar de
toekomst. Zo krijgt programmeren steeds meer
een plek in ons onderwijs. Op deze manier
zorgen we ervoor dat talentontwikkeling alle
kans krijgt op onze school.

Flexgroepen

De bieb op school
Op De Ark hebben kinderen hun eigen
bibliotheek. Ze kunnen kiezen uit een groot
assortiment boeken voor alle leeftijden
met veel verschillende genres. Voor elk wat
wils. Ouders beheren deze bieb. Door een
ruime keuze aan te bieden en activiteiten te
organiseren, maken we lezen leuk.
Tijdens de Kinderboekenweek besteden
we extra aandacht aan het lezen. We
organiseren een voorleeswedstrijd en houden
een boekenmarkt. Ook aan de kleuters is
gedacht. Op De Ark is een aparte bieb met
prentenboeken. We lezen dagelijks voor: zo
ontwikkelen onze kleuters hun woordenschat.
Ze worden jong enthousiast gemaakt voor het
lezen van boeken.
Om de bieb aantrekkelijk en leuk te houden
zorgen we elk jaar voor nieuwe boeken. Zo
blijft de bibliotheek voor iedereen uitdagend.

Niet iedere leerling is hetzelfde. In onze flexgroep komen kinderen bij elkaar die
soms net even anders denken. Ze hebben allerlei leerdoelen op verschillende
gebieden. Ze willen ‘leren leren’ om makkelijker lesstof op te nemen, of ‘leren
denken’ om sneller zaken te begrijpen.
We helpen kinderen in deze groep met allerlei vaardigheden. Denk hierbij aan het
leren om hulp te vragen, doorzetten, fouten maken, maar ook impulsen (leren)
beheersen, beter omgaan met emoties en (leren) plannen. Door een grote variatie
in opdrachten en onderzoekend leren, ontdekken de kinderen hun talenten.
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Zaaien, kweken en telen
Op De Ark hebben we een schooltuin. Groepen kinderen onderhouden
de tuin zelf. Ze leren hoe ze moeten planten, zaaien en oogsten. Ze zien
planten bloeien en hun gezaaide groentes uitgroeien tot een product
dat ze echt kunnen eten. Op deze manier krijgen ze bewust mee waar
hun voedsel vandaan komt.
Het is belangrijk dat kinderen zien hoe alles groeit en bloeit. We
gebruiken de tuin ook voor natuurlessen. Zo zien kinderen in de
praktijk waar ze over leren. De ouders helpen ook een handje mee. Door
onderhoud in de vakanties bijvoorbeeld.
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GA JE MEE OP REIS?
Als jij op De Ark begint, beloven wij je het
volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Je mag jezelf zijn
Je mag aan jouw talenten werken
Je mag op je eigen niveau leren
Je mag fouten maken, daar leer je juist van
Je gaat steeds meer zelf aan het roer staan
Je mag laten zien wat je kunt
Je mag trots zijn op jezelf
Wij zijn trots op wat jij bereikt
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